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JU M:ER_MAN ÖVAR SIG I ANDLIGA
TING, DESTO HÄFTIGARE ÅSTUN{?AR
MAN DEM.
Alphons Rodriguez: Den kristliga fullkomlighetens övande.
Band I, Avhandling I, Kapitel IV.
Den Helige Ande säger oin den
gudomliga Vis1heten: "De som äta
.mig, 1nmgra alltid; cle som dricka
mig, lida . sfändigt tfäst." (Pred.
24: 29.) _ De världslig a ting.en och
fröjderna skilja sig� enligt den he
lig·e .Greg·orius (Homilia 16 super
Evp,ngelium) häl'Utinnan från 1Cle
anctlig·a, ,att vi förnimma en stark
längtan efter dem, sålänge vi icke
besitta {lem, ,men a,kta dem Tinga,
såsnart v:i fått dem i vår ägo. I
världen ser sig envar om efter ett
äm'bete, som han anser pasEia ,för
sin lbörd Och samhällsställning.
Men -Inmppt har han Mitt denna
ein .önskan u1ppfylkl, förrän han
l'edan är led på sin nya ställning
och fikar efte-r någ·ot ännu högre,
som lika 'litet kommer att till
freclställa honom, såsnart det har
blivit llans .eg·endom. �fi;h�ncla
1

strävar han i omåttliig· ärelystnad
och begärJi,gJrnt sfäncligt efter nå
got högre och intet lmn skänka ho
nom tillfredsställelse. · Med de and
liga tingen förhåller det sig· helt
annorlunda. Såläng·e de iclrn äro
v,år eg•endom, 'fyHa de oss endast
med leda o�h motvilja. Men om vi
blott en gång fått tag i dem,· för
stål vi så: mycket bättre deras vär
de och: uppskatta dem så· mycket
högre, ,oc'h' ju .mera ,vi få smaka
dem, desto ivrig·are e1ftersträva, vi
dem.
.. ,.
Samme helige lärare ang·ivei;
följande grund för denna skiljak
tig'liet. Njutandet av ti�nlighetei1s
skatter och fröjder ger. q$$,. äl'ltifl
en bismak av deras fåfängJig het
och o,fnllikomlighet. Oni vi alltså
icke i dem finna den tillfr.eclsstäl1 else vi väntat,. såi börja 'yi. s11int
0
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f.örakta,q�t som vi um;mått, 1n�n i
den förhoppningen. att. ,vi 'annor
städes· skola finna den ti!lfred13stäUel'se vi eftertrakta låta vi oss
i: stälilet ryclms · bort av nya. b.e
gär. Men vi bedraga oss. Dessa
senar:e · .• beg·iir ·. skola drabbas. av
samma ode som :Cle förra. Ty ,vdi
är(,),.icke ska,pade för denna .värl ,
och· därför.· lmn ej heller något i
denna värld S'känka oss ful'l. till
fredsställelse., D�tta antyder Fräl
saren. i'. sina ord tilil den samaritis
ka. kvinnan: "Var ocJ.1 en, smn
dricker av detta vatten, slmll äter
törsta." (Jo'h. 4: 13.) Drick bara av
hjärtans lust av- det där vattnet!
Snart lmmnier du åter a.tt bliva lika
törstig· som förut. Ty a!la jordiska
njutningars och ifröjders vatten
förmår. aldrig släcka törsten hos
en ·männis1m, so111' är . skapad för
himlen. Men de andliga skatter
na och fröjderna älskar och åstun
dar man · allrraniest just dåJ µmn
äger dem, ' �medan inan · dål bäst
först'åi· deras .värde, och ju full
komligare vi · 1besitta dem, desto
mera förtärande blir vår törst ef
ter dem. "Intet under" säger sam
me helige .. Gregorius, ".om man in
.gen åistundan · h'ar efter andliga
ting, så länge man :aldrig •har sma
kat dem. Fördenskull säger den
helige .aposteln Pkitrus: !'Om I an
naTs··haven .smakat, att Herren är
l,juv;'' (1 Petr. 2: 3.) Oc'h den kung
lig•e profeten: · ·"Smak.en och sen,
huru ljuvligiHerreri är" (Ps; 33: 9).
Ty böda vi'blott eii·gång att•sma
kä �Gud ·och· de ändliga ting·en, så
komma vi att o. dem filnnai en sådan
Jjuvlighet,-att vi skulle vilja utsu
ga dem till sista droppen." På detta
sätt måste vi alltså förstå orden:
"De som äta mig 'lrnngra alltid; de
som dricka mig lida ständigt
törst." Ju ivrig'are vi sträva efter
Pater Alphorus Robi•jguez, av Jesu
SäJ.11s1k,ap, en av Ky,rJmns förnämsta asll�e
ti'Sika :sik11i,ftställm1e, föddes är 1526 •i Val
lado�:li:ll li Span1Ien, dog efter ett arbets
fyt1lt och heligt riv år 1616. Hans hu'V'l.ltl
verik, "Den knisti11ga lfullkomltl,ghe!lJe.n!s
övian<le", är e•n sann gulclgruva av V'i&h1et
och f,romh:et.

de himmelska tin,g�n, desto inner
ligare skall · v'årt l1järtå' lå.ngta ef·
ter att :få ä,.ga dem'. ·. ·
. Men huru skall detta i6ring·as till
överensstämmel,�e ·1n:ec1 Kristi. o:rd
hos iMatte1i,s.: "Sal:i.ga .åro. de söm
hungra
. oc'h törs:ta efte'l;. rättfärdig
het, ty . de .·slmla bliya 111�ttade"
(1,rått. 5: 6),1 Här säg·e'r''han ju, att
de' som hungra och törsta efter ,
rättfä1•dig;het skola' bl:tva '1nättade;
och [På san:im� gång försä:1uar' -OSS
dock de. n Vise, att de f'i0. 111 äta och
dricka av dem gudomHga Visheten,
så mycket mera måste hun.g-rä och
tör'sta. Hm· skall man kunna för. ena tankar, som synas så oförenli
g·a 1 Lätt nog, Ty det är de andli
ga tingens egentliga kännemärke,
att de mätta på samma g,äng som
de 1framkalla hunger, .att de stilla
törsten. på) samma g,å,ng· som de
väcka den. Däri ligg·er just det un
derbara oc'h storslagna i dessa gå
vor, att de tillfredsställa oeh 'mätta
,�årt hjärta, och att de blott för
öka vår hung·er oc1i törst, ju mer
vi äta och dricka av dem. Detta
är ewellerMd ej en .mattande utan
en stärkande hunger, icke en kval
fuU utan. en vederktvickande törst.
Först i himlen skola vi fullkom
ligt blhna, mättade enligt den ko
mmgslige profetens ord: "Jag
skall 1. 11ättas vu.d' åsynen av din
härlighet" (Ps. 16: 15), och detta·:
"De skola varda druckna av ö,ver-.
flödet i ditt hus'' (Ps. 35: 9h
Dock 00ksål i ,den 'himmelska
härligheten, säger den helig� Bern
hard (Sermo 6 et 94); slwll Guds
åS'kådande såi mätta oss, att våiT
hunger och .törst efter densamma
aldl'ig upphör. Ty ,iängi ifi•ån a,tt
i oss verka över111ättnad skall dei1
-0upphörlig·en väcka en ny läng·tan
i våra hjärtan att geno111 åskådan
det av Gud fä njuta honom. För
denskm:11 säger den helrige Johan
nes i sin Uppenharelse om de sa
liga, som stå för lammets tron:
"OcJ1 de sjö, ngo liksom en ny
sång," (Uppb. 16: 3.) Därigenom
ville han komma oss att 'förstå:, att
denna 11.immelska sång· städse skall
innehåqla n,"tgot, som är nytt för

,
oss, att den beständigt
inom o�s
i
ska.1t . frånikaUi \iy fröjd . ocih iiy
fötundran, ·så att :vi var3e Ögo11°
blick liksom Israels· ibari�, ' dru .:de
först a gå�tg·'eir :�å:g.'.o 1nanuåt 'falla i
öknen, ; /,:kola 1�tropit: '"Vad �r deF
ttt''. (Manliu, 2 Mos. 16 : f5) . . . · . .
. · u'n:ief.är pä; 'sa11i·ma sått g:år clet
härnef.e med de · hinimelska ting_en.
Såsöm .· �tt 11tflöde a,n det himinel
slut ha:vir'de ilell i 'detta'.,s egehska�
p er · böl). J r�ft. A · ena sia:ai matt�
oc'h fyllä de hjärlat, å andra sidan
uppvå'cka ·. de i ·oss en outsaglig
hu'nger o ch törst. · Och' ju 1llera vi
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smaka, j u mera vi nj uta dem , des
to inera \räx'er deui:ui hi111g'e1' \:}ch
först - Dock denna 'htniget: är på
sainma - gång e1i slags irnättna'd ,
demia törst är- en- ljuv och härlig
�redei·kvickelse för s j älen. · · Allt
detta silrnlle skänka oss ett' h6gt be
gre])p om de andliga tingen, · och
ingjuta i våra hjärtan eii stor
vördnad och en innei·lig; ti;ängtan
efter . dem, '8åJ att vi föi�gafii och
förakta all världens fätfängligih�t
och . i stället . säg a met1_: a]Jöstlå
fursten: : "Herre, Jiät är gott ' ätt
,rara" (Matt. 17 : 4).

€n- godb- bön arr sanctt Jostp.�. ·
o. sancte Josef, l)Crra godtr,
au konungs Sliikt fÖdder au fader Otb
moder,
Jungfrulig äst du uid Jungfrun fäster ,
uid Joakims .dotter alla manna bästel',
Ditt uintriid blom.stradu öuer alla
SJäluer Gud dig uän\igadcs kalla ·
Jltt Jungfrun anamma i a.Han färd,
Denne beuara . från allsköns flärd.
Då du såg Jungfruns signade kuld,
Un.drilde du b(stört · däruid.
Gabriel ängel dig dock törbJöd
Vid. Jungfrun skiljas i någon nöd.
Bjudande dig : »tag dig tlU uara! ·
DU är din. Gud l)on bauer med fara.•

'

.

-

-

,

'

Otb då du borde Herodes' grund,
Vilken som ume dräpa
barnet i samma
·
stundi .:
Då flpdden I I €gjlpU land
med stor räddbåga ocb mpcken tuang.
Det fagra barnet au uäl kändt,
Kpsste, klappade ocb ofta omfämde
I. tre, I bauden tre · b.land (.d er, . ..
Sattlgdom , ÖdmJukbet otb . Rtna . seder.
Värdigas Gud_ oss dessa tre giua,
att ui där l ' bimmelrik.e mtd tder. iuärdtr,
• liga ttua .
0 Sancte Jostf, berra bästtr ,
I minom dtd då uar mig nästtr,
Sör djäuultltS sue� Otb, allan 'nöd;
Vaktandes .mig för tuärdtitg dö�.. . limen.

€fter Christina fiansadotter Braskas bönbok. fja11dskrift från början au 1 soq�talef; • med
gammalt · märke Ji 38; tillhör -l{ungl. Biblioteket.
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"ET RESURREXIT".
Solen har just gått upp, Se, hu
ru dess första stråfa1· glida fram
över templets kupol och marmor
v.äggar, lrnru de småningom utbre
da sig över hus• en, tornen och tin
narna i den ,heLiga staden. Utan
för staden är ,en trädgåTd, där den
österländska solen redan i rikaste
gTönska visat sin livgivm1cle kraft.
Där måste dock någ,onting· under
]\igi hai tilldragit sig � Bestörta
människor, upprfö_,cla soldater om
varandra. En öppen gravlrnnuna
re men ingen sorg o ch siuärta, in
ga tårar på, kvinnornas k,incler, då
de träda ut ur gravens dystra rum.
Gläd:j.e strålla,r ur deras ögon, då
de skyndsamt Ha tillbaka med
budskapet : · "Han är up;pstånden,
han är icke här."
Efter mer än 1900 år äro allt
jämt millioner människors blic
kar ·riktade }Jfu denna plats ,av jor
den, ,där detta g·läidd•ebudskap en
gång förkunnats. Huru: kunde det
o ckså vara rannorlunda 1 I Kristi,
GlHlamännislmns uppståndelse på,
påskdagen ,ligger kristendomens
hmdmnent. Vid Kristi öppna grav
mötas tro och otr.o. Tron uppvisar
här sina kraftigaste argument,
otron söker här tvivlancle:· och för
nekande smyga sig förbi.
Goethe Jiåter Faust uppleva en
gripande ,scen : på den heliga påsk
morgonen vill den väl'ldströtte
cloktom. tömma giftbäg·aren. Då
hö:r han plotsfigt påskklockornas
högtid-Liga klang, han hör orgelns
br.ns . och de frommas påskhym
ner från den nä:rbelägna kyrkan.
Han Lyssnar, han skakar på huvu
det och utbrister: "Vät hör jag
budskapet, men jag sakruar tron
därpå.'' - Skarorna av alla, dem,
som dömai sålunda, ha börjat nrnd
medliemnmrna av det höga rådet,
elen morgon Kristus framgick ur
graven och tillväxer aliltjämt mecl'
alla dem, som tänka s.om s. k.
moderna
tänkare såsom en
Schleiermacher ,eller Harnack el:l:er
också icke alls tänka. Dock :Blaust

påminner sig sin ungdomstid, d å
tro och frid bodde i hans reirn själ
och utropar : "O ljucl• en aHtjä1i1t I
lduva. himlens foner, tåren pärlar
och j or{l'en har mig åter." Dock
olyckliga Faust
v.erklighetens
naturer motsvm·a icke diktens ide
ala förebilct - påskens heliga kloc
kor ljuda varje år i dera·s öron,
men påsken& heliga budslm1:i för
klingar ohöTt i deras själ. Besin
ning· och åuger känna de icke·· och
därför ej heller påskens helig,a
glädje och frid, ty d e sa,lma tron
på uppstå1ulefaens hemlighet: De
säga : "Vi hava icke s.ett Kristus.
0111 vi blott d'in:ge skåda honom, den
nppstånchie, skulle vi tr.o." 0
komnien c Ht och skådef1 och tron !
Om I ,icke tron 1i1ästa:rens ord oc11
löften, så tron då hans gärningar,
skåden halls - verk. Sen, Kristus
den uppstånd�1e, levei· ännu i sitt
verlr, i sin hel:i,ga Kyrka, som ge
nom iaB1a årlnmclra.clen är seg· er
vinnare över ondskans alla mak
ter oehl g�11JOml Siinl iinneboende
g·uclomliga kraft förnyar jordens
anlete,
Ur döc1'ens natt uppstår
ocksä Kristii brud, Hans heliga
Kyrlm och väcker ur dödens sömn
mänsld:ig'lieten. Med läran om Kri
sti uppståndelse ch'raga apostlarna
ut i v,i,cla väl'lden, för att besegra
denna. För ,denna tro giva millio
ner kristrna ära:, gods och liv. Den
na tro har i sanning· förnyat jor
dens anlete, höjt elen tiU en oanad
höjd av bildning• och kultur. Ju
mer eme11ertid värlielen åter av
lägsnade sig frän tron på elen upp
stånclne, desto djupare sjönk den
åter mer i dödens 1armar.
Men
Kristus lever ännu, l ever i sin he
liga Kyrka. Väl m·åste o ckså' den
uppstå:ndnes ,�ära oeh Hans hel.
Kyrfoa dela Mästarens ,grav-vila.
Av hans ti,e cl:agar blev för henne
tre 'lå nga århundriaclen. Heclen'1.•o
men hade svuriit Kyrkan döden,
dädör måste ihon stiga ned med
sina iklenoder, ,de eviga sanningar
na i katakomber'l.ms grav. Vilken
1
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strid utkämpas icke åter mel,lan
döden och livet, mellan mörkret
och ljuset. Dock förföljelserna ha
va. ett slut. En n�; påskmorgon
bryter ,in, ljus och friliet segra.
Kristus elen uppståndne är vrurl
d'ens härskare och folkens konung.
Nya fien<ler angripa. Kristi gu
domlig·a. stiftelse på jorden. Inre
fiender ,i. otaliga. ir,däror från de
första å:rJmndracuenas ti11 vår tids
viduudierligaste sekter. Trots mäk
tiga bundsförvanter, trots staters
hjälp och vapens makt, ha dessa
icke lyckats· övervinna segerher
ren över synd och död Kriistus,
fortleva<nde i tiden i sin Kyrka.
Hon delar sin stifta·res öd1e : "Ha.va.
de förföljt mig, så sko1a de ock
förfölda Eder." Men på henne be
sam11as också Frälsarens löfte :
"Helvetets portar skola icke över
väldiga henne." Hon bär på sitt
ämne uppståndelsens och det eviga
l ivets kännetecken. På, Modig lång
fredag följer i Kyrkans historia
alltid juhlande påskmorgon. Hon
träd:er seg,errikt fram_ ur gr,aven
och vapnen faLla: ur hennes, fäen
ders händer. B]lädiclra i hävderna !
Läs Kyrkans historia och du skall
se den uppståndlnes {segerkraft i
Hans Kyrka. Henrik IV, Hohen
stauferna, Napoleon. Kom_ och se
och tro. På1 Rysslands snöviclder
hämnas den r'ättvise Guden på: ho
nom, s01n blott b ehö�rde höja ett
finger för att få hela Europa att
darra. Han fäyr, dör landsflyktig.
Kristus regnat, lejonet av Juda,
härskar. Bismar0k, som genom
majlaga.rna 1814 trodde sig ha be
kämpat Kyrkan och brntit h ennes
makt måste till slut erkänna : "Jag
har missräknat mig· i kampen mot
den katolska Kyrkan." Kriistus lie 
ver. �Iannen rnecl j fornnäven, hade
icke anat, att baJwm Kyrkan står
den ,Uppståndne och hans gudomli
ga �rd och kraft.
Om under det hemska världskri
g,et va,pnen på, nytt blivit smidda
mot Kyrkan och nya fäender lupit
tillJ storms mot heitne, om frimure
ri, revolutioner och bolsjevismen
rikta sina blodiga vapen alltjämt
1
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mot henne, v,i som bekänna vår tro
på den 'Uppståndne, förlora icke
vår tro på hans seger. Han lever
och mitt på de hhodriiga slagfälten
står alltjän�t obesegrad elen ka
tolska Kyrkan, osårbar i sin enig
het och bakom henne strur en med
seg·erfana.n, det hel. korset i sin
hand, Kristus den uppståndne.
Han skall ,i rättan tid sträcka ut
sin ha.nd och bjuda vä,rklsstormen,
hatets och ondskans vå,gor att ,läg
ga sig.
Det är det budskap som påskens
helga klockor alltjämt förk,unna
för världen. Ut ,över stad och lru-1,d
,1 den vida världen förkunna
c}e med sitt högtidliga språk
Cluistus vinc,it, Christus regnat,
Christus imperat.
Lever Han
månne och hforskar -också i diitt
hjärta 1 Eller är du en docl ]lem på
den lekamen, vars huvud är Kris
tus, en död medlem av Kyrkan?
Kan du med aposteln bekänna :
"Jag lever, dock icke jag lev,er
utan Kristus ,i mig." Äger du en
levande tr0 på påskens heliga un
der7 Är ,elen uppståndne ditt hjär
tas konung7 Ar du föi·enad med
Honom g·cnom glödande kärlek
och lever du genom Honom och
hans helig·görande nåd7
Hör du påskens klockor och de
ras budskap "Et resmrexit"7 Har
du uppstått merl Kristus ur gira
ven för att l åta påskens värman
de, livgivande sol lysa in i d�tt
hjärtas g,ravkamnrnre, låta nåden
föir nya ditt inre, din tro, ditt hopp,
din klärlek, alla dina föres.atser t
Eller är din själ! ä;1mu fången i
gravens n1ö1;ker7 Är du en olyck
lig :B'austnatur; som hör påskens
fridsbringande hälsningar,
men
ej äger .tron på: d�n Uppståm:lne
och därför v,ilil tömma förtvivlans
bägar e och giva din s1ä] döden i
hopplöshetens :kvatfulla stund� 0
kom och se och tro ! Meiden f,�iv
lande Thonms lägg handen i ,den
Uppsb\ndnes helga hjäde&å·r, smn
öppnar sig för ,dig i . deri heliga
Kommunionen i villken Han för"
säkrar oss : " Jag; ä,r mecl Eder .a;Ba
dagar �ntill världens slut.'� Där i
1

1
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tabernaklets mörka gömma lever
den Uppståndne -0ch där förnimma
vi Hans 1ugnande ord : ''Varen vi,d
gott mod, j ag ha,r öv•ervunnit värl
den."
Så lever Kristus den Uppstånd
ne alltjämt, lever i Siim. heliga· Kyr
ka, lev,er i de troendes hjärtan, le
ver � sin kär]eks heliga sakrament
och vi bekänna ,därför i jublande
påskglädj e ",et resurrexit" - Han
har .uppstått. Vi se ii hans upp
ståndelse det säkraste heviset för
vår tr-0, såsom .a1>osteln -0ckså skTi
ver: "Hade Kristus icke uppstått

så vore vår tro fåfäng," Denna
trosvisshet giver oss styrka i li
vets alla prövningar och stöd, i
vär1dens och 'd et egna hjärtats
stormar, då vi veta, att vår tro och
vårt hopp är byggt på en orubblig
grnll!dvail. Det är av denna tro vi
leva, när "Kristus g·enom fason bor
i våa.-a hjärtan". Det är denna tro
på den Uppståndne som är vår
lycka här i livet och som skallJ bli
va vår sa.liighet efter döden. "Salig
är du, emedan d'll har trott."
Pastor S. N o r d 111 a r k.

HUR LUTHER UPPBRÄNDE DEN
KAN O NISKA LAGEN.
ETT JUBILEUMSMINNE.
För Credo av Pater Hartmann Grisar S. ].

Redan vi,d första underrättelsen,
Vi ha.v,a här ej för avsikt .att
att man i Wittenberg till Luthers
.länge uppehålla ,oss vid de ganska
ära ämna,de fira fyrahundr.aårs
hätska tal, som höllos vid• denna
min.net av dfmnes uppbrännande
tillställning· i Wittenberg. I stäl
av d�n ka:qonisk.a lagen och b.ann
let vilja vi för det historiska 11pp
bullan, skrev d(ln liberala Kölni
klantndet .av händelsen den 10 de
cembe.r 1520 i det följ.ande låta själ
sche , .Zeitung ett behj�rtansvärt
varningens · ord: "Till borgfrede11
va kläUorna ta,la d. v. s. a 1 1 a k ä 1mellan konfessionerna". • "Larm.an
1 o r,
s om
f i n n a s t .i l l�
de minnesfester", läses häri bland
g ä n g l i g ,a, också! sådana, sofn
annat, "som fätt kunna såra den
hittills knappast v, arit bekanta.
religiösa uppfattningen inom vida
Den 10 ,december 1520 sågs redan
kretsar. .av .v[!.rt folk, .äro särskilt
tidigt på mor.gonen på Wiittenber7
i dessa svåra • tider föga på sin
geruniversitetets svarta bräda och
p å stadskyrkan ett anslag av Meplats". Man b.ade ju redan år 1917
1,anchton, som uppmanade alla de
firat jubileet av Luthers avlatste
ser 00h skulle åter under .aprii 1921
stuclenter, som älslmde evangelii
s anning·, att kloclmn 9 samma för
fira hans uppträdande .i W01,ms.; på
så sätt bleve det ju aldrig någon ' middag infinna sig vid Heligkors
kyrk1:t,1J, utanför staden. Det gällde
ända på allt festandet. · T;r-0ts lik
nande . avr�danp_en från de m�st . uppbrännandet ·av ,de böcker, som
olika , håll ble;vo em�Hertid "lågor- . innshöllp . de påvliga förordningar
k a teol-Ogin.
na . och ... ·den · skolastis
na framför Eist�rthQr" i d e<Jembe;r
.
förra året med största prunk .firade
Detta ,skulle , betyda sv,aret, som
e fter "g,amuu:i.Lt ,apostoliskt kyrko� ,
i W�ttenberg .under deltagande av.
br·uk" måste följa, på , fiendens tilltalrika .deputationer från de högst:i
protesta;ntiska hetsar både i ins ' tag att bränna , ,:Luthers fromma
och,:ev;angeliska bi:icker". · Måhä:t;td�
och utland�t., '
,. '
' '
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vore nu tiden inne, då dell' romer
slm Antikrist skulle avslöjas i al1
sin skändl'ighet. Om förintandet
av påvens bannbul1a mot Luther
finnes r hela uppropet icke ett ord.
D e n s y m 'b o l i s k a f ö r
s t ö r i n g e n a v k y r k o r ä t
t e n o c h s k: o 1 a s t i k e n var
ilrnvudsaken, vilket ävell' flera ytt
randen både ,av Luther själv och
-talrika samtida Matt •bevisa. Bann
bullan fick endast lrnmma med i
{len övrig,a brasan. Det var i di
Tekt strid mot ,den historiska san
ningen, som den folkliga traditio
nen iända fram till vå:r tid endast
brukade t,ala om en ,d.omshandling
mot själ'va bullan. Detta uppträde
får mycket mera sin v:ärl<l'shisto
Tiska betydelse som f 1 a m m a n
d e elds i g n a
, l för den kyrk
liga revolution, _ som sedan följde,
genom uppbrännandet ,av de kyr
korättsliga och teologi�ka böcker,
som bildade grundvalen för det
kyrklig.a livet lända fram till Lu
thers tid, än genom bullans förstö
relse.
Redan flera månader förut hade
Luther i sitt länge närda hat mot
{le ,påvlig. ru lagarna yttrat, att de
voro värda ,att förvandlas till en
''rM höp glöder". I sin skrift till
den kristliga adeln av .augusti 1520 ·
talar han med gfödande hat mot
{lekretaierna och alla kyrkorättens
urkund·er. I fall hans egna skrif
ter genom något kyrkligt domslut
skulle brännas, bebådar han i sina
brev redan :den 10 juli 1520 upp
brännandet av ''hela ,den påvliga
rätten, denna kätteriets ormgTop".
Dekret och dekretaler voro också
i och för detta ändamål redan sam
manpackade, ,då: han i början av
december tillskrev sin gode vän,
hovpredikanten Spa1atin, och ge
nom denne också underrättade kur
fursten Fred'1'ik den Vise, -.att han
hade för avsikt ätt kasta: hela ky r�
k o r ·ä t t e n påi elden, såsnart 'han
fått en säker l'niderrättelse ·om att
man i Leipzig uppbränt hrtiis egna ·.
böcke1\ dessutom skulle. -också påv.ens bttlLa "o f f & n t li g· e n " P -å :
p r e d i k s t o I e h'j ltndergå ·ew·

liknande öde. Man måste betänka
att dylika bokbrasor på den tiden
ingalunda hörde till sällsyntheter
na. Sålunda hade dominikanern
Hochstraten i Köln uppbränt skrif
ter av Reuchlin, , och studenter från
Witten'berg' hade gjort detsamma
med några theser av den lärde
Wimpina. Kurfursten av Sachsen,
som redan var vunnen för den nya
läran, samtyckte tigande till Lu
thers plan. "Utan Fredriks tysta
medgivande hade hela detta steg
varit otänkbart'; (Kaltoff) .
I stora skaror voro studenterna
församlade, då Luther visade sig
på ängen bakom den ovannämnda
Korskyrkan. Denna plats plägade
eljest att användas till uppbrä.n
nande av de i det angränsande
sjukhuset avlidna pe�tsjukas klä
der. För att komma dit gick man
vid östra sidan av Wittenberg i
närheten av augustinerklostret,
där Luther bodde, gnom Elsterthor
och vidare över en bro, som var
lagd över den vallgrav, som följde
stadsmuren. Både Elsterthor, brOJJ.
och stadsmuren äro nu försvunna.
En Lutherek stod där länge som
ett minnesmärke över den hän
delse, som vi nu skola beskriva. För
några år sedan blev den emellertid
genomsågad av en obekant hand.
Där hade alltså en väldig vedtrave ·
blivit uppstaplad under medverkan
av en "ingalunua oberömd magi
ster", sannolikt Melanchton. Denne
tände under ungdomens jubel 00h
skrän eld på brasap. jämte de på
denna . lagda böckerna, framförallt
Kyrkans lagbok, Corpus juris ca
nonici. M-en då ailt stöd i ljusan
låga, · slungade Luther med ett
"h ö g f i d 1 i g t d o m o r d",
· som alla · åhörde under ljudlös
tystnad, därtill också den med
lbrakta
bullan, utan tvivel
ett av . de avtryck, sotn htsänt_s i
marknaden; in i lågorna:· Ran ut. talade · där�id riäsfan; ord för ord
samma · dorri, ' sqm J-0sue använt, då
· Achan blev'' dömd till ,att levande
' du ' förstört
; brännas: '1Emedari
(conturbasti) Guds , sanniri�, för
störe dig Herren i -dag genom den-

s

så

80
na eld. Amen." (J osue 7 :25.) Stu
denterrra skreko också å sin sida :
Amen. Dessa så ofta dryftade ord
omtalas i ovanstående form i ny
ligen upptäckta skildringar av
ögonvittnen.
"Herrens Helige"
(Kristus), som förut ständigt före
kom ii de,m, måste sålunda bOTt.
Några dag, ar efter detta uppträde
skrev Luther till sin förutvarande
chef Johann Staupitz, att han vid
denna hiändelse "f ö r s t d a r r a t
o c h b ä v a t", men att han nu
endast var .glad· över det skedda.
Om en viss beklämning kom över
:honom, så är detta ej ägnat att
väcka förvåning, då man tänker
på {le siiänclig.a im·e röster, som
enligt hans egen utsago bittert för
följde honmn vid hans revolterande
verksamhet 'överhuvud. Ofta för
nam han det kvävande ansvaret
att för .all framtid ha förklarat hela
kyrkorätten och kyrkoläran krig
på liv och död, att behandla påven
som Antik,rist och genom sina upp
hetsande folkskrifter draga med
sig massOT1m, som tröttnat på Kyr
kan och hennes stränga lagar. I
hänsynslöst hävdande av sina egn a
ideer lät han förövrigt dem, som
i det egna lägret hyste en uppfatt
ning, som det minsta avvek från
hans, snart smaka samma ha.t, som
han visat mot påvens bulla. Med
tiden grep han också själv till
bannstrålen med den förklaringen,
att intet kyrkligt samfund kunde
bestå utan rätten att offentligen
till straff utesluta motspänstig·a
medlemmar. Men med en fruk
tansvärd' ,�iljeansträngning förstod
han alltsedan kyrkokampens bör
j an att pressa ned sina personliga
inre betfö1klighetei och i:nk,ast.
Och så måste man även antaga, att
i hans underligt osai1ul'ia.nrhängan°
de ,inre liv den bävan, som· kom
över honom utanför Elsterthm·,
icke efterlämnade några djupare
spår. Följd av en stor skara be
undrare återv;äncle han till sitt
forna kloster.
Redan samma dag· inrapportera.
de han det skedda för sii1 vän Spa
J .-, foi (och genom denne för hovet) .

Men dagen eftel' höll han i sam
band med en förelräsning över
psaltaren ett försvarstal, som upp
tecknades av en åhörare. Häri för
klara.de han, a.tt i stället för de
påvliga. lagböckerna. hellre "påven
själv, det är den romerska stolen",
borde förtäras av eld. Den som iclrn
av hela sitt hjärta frisäger sig från
det påvliga regementet, han kan
aldrig bliv.a salig.
V.ad innehåller då den lilla bann�
b ok, som Luther kastade på elden,
om själva hans bannlysning� Den
påvliga
bullan
E xurge
lyste ännu icke Luther i bann, utan
förklar:adre blott i det fall, att han
ej · inom 60 dagar ville återkalla
sina irrlärnr, det vei,lcliga inträ
danclet ,a.v hans exkommunikation
ur Kyrkan. Denna frist skulle
räknas från den diag, ·då domen of
,fentliggjordes på domkyrkorna i
BrandenbuT,g, Meissen och Merse
hurg. Egendomligt är, att den be
kanta scenen vid Elsterthor ägde
rum Jämt 60 dagar efter att Luther
första gången hade läst bannbul
l an, så att han härvid icke alls
brydde sig om anordningen med de
ovannämmla domkyrkorna. Skulle
han då i sitt fasthållande vid talet
60 hav.a velat ,giva ett särskilt ut
slag av trots mot bullan�
B n l 1 a 11 s
h u v u d i n n eh iå I 1 åter var det teologiska för
dömmidet av 41 UT Luthers tidigare
skrifter utdragna irrläror, t. ex. de
satser, som 1�iktacle sig mot sakra
mentens nådemeddelande kraft och
clopets syndförlåtancle verkan eller
nndansköto ångern vicl nfolånan
det .av vuxnas synder, vidare hans
villfarelse ,angående a--<rlatens teolo
giska. begrundande och förnekan
det av primatets instiftande av
Kristus och de allmänna kyrkomö
tenas ofelbarhet. Slutligen bränp
mä:rktes såsom "outhärcllrig,a." flera
av Luthers nttalallden, såsom t. ex. :
"I varje g,ott verk ,han utför syn
dar elen rättfärdige" (31) ; "Den fri a
viljan är efter Adams syndafall
blott ett tomt talesätt (36) . "Med
k ampen mot turkarna motstår man
Gud, som genom dem vill straffa
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oss för våra synder" (34). Väl in11ehåller bullan åtskilliga starka
bibliska uttryck mot de ny.a läror
na ,i överensstämmelse mecl elen öv
liga kurialstilen, men vid sina för
maningar trn den avfallne att
försona sig : med Kyrkan begagnar
·den sig av ett milt och vänligt
språk. Den lov,ar honom full för
låtelse, ifall han lilrt den förlorade
sonen vill återvända till fadershu
set.
Att Luther likväl satte sig över
aUa hänsyn och sökte lägga dyna
mit under hela kyrkorättens fast
murade torn tinräkna honom åt
skifö.ga protestant:i'ska. skriftstäl
lare såsom ett upphöjt dåd, som ett
b evis på' sann h j ä 1 t e k r a f t.
Vanligtvis bo�.'t)ser i mam idå· från
det staTka stöd, soin han ägde i
sin landsherre, den mest ,ansedde
fursten i hela Tyska riket, för att
inte tala om den hjälp, som han
kunde ,pårälrn a från de antipåv
liga och revolutionära grupperna i
landet. Skriver 1han icke sj'älv till
Spalatin i det ovan anförda brevet
av den 10 juli: 1520, där han medde
lar denne sin plan att göra en ,ask
hög -av hel,a kyrkolagen : "Ej blott
i Böhmen utan också mitt ,_i, Tysk- '
land finnas många, som kunna och
v ilj a skyddia mig, om j ag skulle
bliva: fördriven, till trots för dem
o ch alla deras haml'blixtar". I sin
inbitna vanföreställning, att han· ·
ä.g·de gudomlig· kallelse, ansåg han
sitt oerhörda steg ,av den 10 decem
•b er för ett G u d s v e r k. Med:
iden ,att handla som ett försynens
blinda redskap bedårade han stän
digt på nytt sig själv vid varje
viktigt beslut. Brådstörtat och
djupt d.i'sharmoniskt väsen, genom
g·lödgat av falsk mystik och sön
dersEtet av irn:e strider, var hans
mest framträdande karaktärsdrag
und'er hela den period, då Kyrkans
bann svävade över hans huvud. Så
lunda återspegla även flera brev
från denna. tid hans inre (Se Gri
sar : Luther 2 uppl. bel . 2 s. 187 ff.,
bd. 3 s. 379 ff).
På Luthers uppträdande vid El
sterthor fö1jcle förövrig·t o ckså tven-

ne e f t e r s p e l. Det första upp
förde s t u cT e n t e r n a på själva
platsen och på Wittenbergs gatOT.
Ett paT hundra ung,a män stmmade
nämligen kvar vid elden, se{tan Lu
ther gått bort, och underhöll den
samma med takspån från -en när
belägen lada. Bland de upptåg, som
de häruwcler roade sig med, var
,också en högtidlig. b egravning av
de påvliga: lag·a.rna. En som före
stäUde JJåven måste lämna från sig
sin tiara, som strax kastades på:
e1den. Sedan flydide han därifrån,
hetsa-cl och förföljd av sina kanira
ter. Efter frukosten anordnade stu
denterna ett av folkmassorna åt
följt tåg genom Wittenbergs ga
tor på en lastvagn, på vilken en
nmn stod och svängde en · fyr,a al
nar lång bul1a, med'a.n fyra gossar
sutto framme i va:gnen och UlJP
stämde klagovisor på hebreiska (el
ler kökshebreiska.) och en förklädd
rlemonstrant frambragte-förskräck
liga toner ur ett lerk'ärl, sont skulle
föreställa en trumpet. Andra ma
sker voro också med och uppsam
lade nya 1Jöcker, avlatsbrev och
biktfakulteter, som sl�'ulle uppbrän
rras. Man tågade ut till den allt
fämt brinnande elden och närde
den med nytt material Också en
slag·s påskvigil firade man d ärute
1i1ed det komediartade uppbrän11,all{liet av Ju:das och sången : "O,
du ai'me Jud'as". Bullan förelästes
i ntclrag med förlöjligande rand'
glosor från en pulpet, som, hop
timrats i största ha.st. Efter an
na.t ofog med: askan d_:rogo da:gens
hjältaT hem till sig eller ut på kro
g, anm.
- Det andra efterspelet i denna
tryckä1skancle tid 01nhesörjdes av
Li t t e 1• ä r a a. l s t e r, som an
knötos till Luthers dåd. Omedel�
bart utgavs i Wittenberg en skil
. (h.'ing ·b åde av detta och av studen
ternas tåg, denna avtrycktes dess
utmn i Strassburg, Sedan frarn
kommo en mängd dikter, epigram
och flygskrifter till förhärligande
av händelsen. Luther utgav själv
slniften: "Varför påvens och hans
lärjung·ars böcket bleve up'brända
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av doktor Martin Luther" .. Den ut
. kom i flera upplagor, en på platt
. .tyska med Luthers bröstbild, över
. vilken den Helige Ande svävar i
en duvas gestalt. I denna säger
han, att han begynrt sitt verk "i
Guds namn" och att han hoppa
dies ha handlat .under den Helige
And·es ingivelse. Påven och dennes
män förebrår han med grov karri
keringskonst, att de lärt i sin kyr
korätt, ''iatt de ej voro skylftiga att
vara Guds bud ·undergivna och ly
. dliga", e:nligt deras förmeTIJand� må�
ste också ''Herren Gud och alla
hans · änglar vara påven underdå
.niga". Bland de många håndik
terna var det särskilt en som Lu
ther · ägnade stor uppmärksamhet.
·Den bär titeln Carmen victorire
· (segerns sång) och börjar m ed or�
den "Vive, vive, nii Luthere". I
ytterst mustiga vändningar före
slår den att använda hela kyrko-

Den

nu
rättens text på avträdet:
bortgångne professor G u s t ,a v
K a w e r a u, en av de förnämsta
hitherforskarna på den protestan
tiska sidan, har i Archiv fiir Re
formationsgeschichte 1909, Heft. 2,
s. 232, påvisat, ,att Luther anyänd:e
denna d'ikt som underlag· på sitt
skrivbord.
Det lidelsefria betraktandet av
detta uppträdes alla enskiMheter i
samb.andi med· efterspelen är lmap
past ägnat att uppväcka sympati
för detsamma eller för dess nutida
minnesfirande. Snarare äro dessa
hän delser tvärtom ägnade att ,b e
fordra det närmande mellan kon
fessionerna, som man nu från . Pro
testantisk sida så livligt åstundar,
liksom så många andra händelser
i Luthers liv, blott man lär känna
dem m e d d e r a; s v e r k '1 i g a o m s t lä n d i g h e t e r och
sedan lugnt kan b e d ö m a dem.

,·

· · Serafi.,n. • 1'.refaldigltetsaltaret, . S:t .OZof, Skdne.
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KATOLSK KO N STUTSTÄLLNING
I HÄLSIN GBORG.
är icke något
Denna rubrik
,
aprilskämt från Credos sida, ej
heller ett uttryck för fantrustiska
drömmar eller djärva framtids
förhoppning,ar.
Nej, det är ett
ofr:ånkomligt faktum, att den
bland Sveriges katoliker så: all
mänt kända och skattade konst
närii1nan f.ru Gisela 'frapp allt-se·
den 9 mars haft en utställning av
sina märklig'aste tavlor i HälLsing
borgs museum. Att denna .alltige
nom fått sin prägel av henJ:1es hel
g·.jutet katolska tro och livsup,p,fattning lmr den genomgående for
ståelsefulla kritiken med största
eni,ghet framhållit. Sålunda s�i
ver exempelvis Sydsvenska Dag�
bladet i en beundrande artikel . av
den 14 mars 0111 denna' ovanl,i g.a '
nts.tällning : "Den är alltigenom ett
uttryck för glödande inspiration,
gedi,get konstnärskap och minu
tiöst, m'ålmedvetet arbete och ma11·
står gripen •inför den starka, men
dock! sv'ärmis]m; tro, som de flesta
målningarna, återspegla, inför Tden
djupt ,religiösa stämning som fyl
ler dem." Med både sympa.tisk odh

säker uppfattning yttrar sig Skån
ska Socialdemokraten: "Man skul
le nästan våg,a påstå, att clet är hu
vuddrrugen i den katolska religions
läran, som återgivits i de märkli
gaste tavlorna." En annan Hel
singborgstidning finner utställnin
g.en "lika ovanlig som vacker" och
' 1mycket ;beaktansvärd".
.Ännu större intresse för denna
katolska konstutställn ing har .Pu
bliken visat. Dag e.fter dag ha
· museets "eljest folktomma salar"
vairit fyllda av nyfikna och djupa
re intre·sserade åskådare, som tagit
tavlorna i betraktande. F'rån de
mest skilda håll har konstnärinnan
fätt mottaga sforivelser, fulla av
tacksamhet och sympati för det
· som hon låtit dem se. I Helsirug
oorgsposten för den 23 mars vitt
:nar en insändare av "N,åJgra ,re
flektioner med anledning av u.t
. stäUningen i museet" om det djupa
intryck, som denna gjOI't påJ sina
åskådarre: "Från vardaigslivets en
formighet föres m:an på, en, gång in
bland katolska kyrkans fromma
helgon, ser hur de gamla legender-
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na ånyo få liv, framställda med
rymme och verksamhetsområde
kärleksfull förståelse för motivet
mitt i det pulserande nuet. "Fornoch med en brinnari:ude ,religiositet ."
tid sigi 111ed framtid enar.". Med
Fråin Danmark ha åtskilliga kat-0forntidsminnenas stöd arbetar hon
liker under påsfoen vallfärdat till
för en :framtid i forntidens tecken.
Ett talande vittnesbörd här-0m är
denna sällsynt innehållsrika utden andra tavlan vi ltär reproduce�
stäUnring i Häising·borg. I Norra.
Den är loomponerad som en
disk Ugeblad for katholisfoe Kristmedeltida altarbild ; i rmittpart1et
ne (�r 12) uppmana'r baronessan
E.
Rosenörn-Lehn ivr1gt sina
står den lidande Frälsaren, ei1
landsmän att reKristi- bliodsclrop�
sa · dit : "Det vil
pe växer upp ur
ikke fortrydes."
den mark, varpå
GJisel a Trapp,
hans blod har
som l1ör till Crerunnit. På: den
dos
verksamena: . sidobikl'en
inaste vänne1, och
knäböjer konst�
bland annat. med
närinnanis avlidsin djupa, origine rn:aike, Jrnnsul
nella
konst i
Os�ar Trapp, en
inycket präg"lat
av Häl1si11gb-0rgs
,�år
tidslrnifts
ädlaste oc1h :hän.�
j,ft:i·e gestalt, har
givnaste
söner,
haft godheten att
bakom
honom
&ända ioss tv,enne
står Sankt Clefotografier foån
mens, ett av sta,sin1 utställning.
dens skydd'shelDe /ä1,o tagna ffV
gon, i bakgTUll:
de båda tavlor,
den skymtar faso.rn'1hon sjlä1v ant1niil j egodset. vid
sett som de mest
Hä1's:ingborg, det
karaktäristiska o. ,
ståtliga ,och stilför Creclo lämpafulla
Fredriksde. Den ena före·dahl. Den andra
stäLler
"V å r
s�doibilden framF r u a v H äl stiäller konst111ärs i n g b o r g".
innan själv med
Gnds !Moder ,står
den .J.ililie skånske
l}Jelgongossen S:t
smn en vision av
wtf 15ns med!
Arikl, som enli.gt g•amn1al traJ,esnsnmrnet .på
d ition drunknade
armarna ·och ser I
c1
Skeklerv.Urnu
skyddande
ned fl�J
..
{.'�
på sin stad,, det i�,,
som :en n1ar'tyr
f
medeltida
Blälför sin st.y vfaYdr Fru cw Hälsingbory.
ders
hat.
På
singborg;,
fästningslikt uppbyggt med• Känrnn i
den ort, där Sankt Arild uncler
mitten. M.en Gisela Trap1) h'ör icke
medeltiden förärades, har fru
Trapp byggt sig en villa ,i gammal
till dem, som orkeslöst försjunka i
cl.r ömmerier och grrnbblerier över
sfoånsk stugustil, där hon tillbrinforntidens härliga skatter av ka·gar sina somrar. Denna ser man
tolsk knlhu ,och begråta dem soni
på denna bilds bakgrund, skug,g ad
av sina högstammiga popplar.
förlorade för alltid. Hennes under
Detta :en:dast ett litet stickprov,
all yttre tillbakaclrag·enhet och .ansl)råkslöshet ·så sällsynt starka och
som anger karaktären ,l)å det hela.
levande personlighet fordrar ut•.I

•
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Mars har kommit med bfalväcler
och v;åraning·ar ,s om avslutning på
en mild barvinter. En h:äls1:i.ing
från smnmaren mitt i den kallrn
årstiden. Så: vill också Credo
verlm.
Upptinancle, vännancle,
sommarframkaU:ande mitt i vin
terkylans förlovade land.
Den 28 februar1i talade den för
sitt levande intresse för nordisk
kultur bekanta författar,i nnan M a
d a 111 e d e Q u i r .i e l i]_ e (pseu
donymen ,Jaques de Coussanges) i
S a n k t A n s ,g a r s. S a 1. F'öre
clr agets ämne, "La j eunesse fran
caise", intresserade synbarligen i
hög gracl den talrikt församlade
publiken, som också; fick höra åt
skilliga gfädj aiJ.cle ting om den re
l'Lgiösa förnyelse, som ,på allra sis
ta tiden särskilt präglat den bil
dade frans,ka ungdomen.
Det
märktes också, att talarinnan var
sällsynt väl initierad, väl · förtro
gen med sit:t ämne, och hon före
läste med största. friskhet och sä
kerhet. Auditoriets lränslor tolka
des i ett kort tacksamhetsanföran
d e av pastor Assarsson.
Den 2 mars ,uppträdde Pastor
Sven Stefan Nordmark med ett
11ytt föredrag av sin med så rnyc
lrnt intresse åhörda serie ''Litur
giska vinkar". Talaren uppehöll
slig· särskilt vid Kyrkans heliga
käril, k a I k e n, · rn o n s t r a n s e n och c i b o r i e t, och fram
ställde medryckande och åskåd
ligt d e liturgiska föreskrifterna.
för deras bruk.
Den 9 ·och 16. mars föreläste Pas
tor Ansgar Meyer -öve1' Kyrkan,

särskilt framhållande hennes inre,
övernaturl1iga. liv, "Kyrkans själ"
o ch "Kyrkans hjärta". Då dessa
föredrag på ett alldeles särskilt
sätt , g-repo åhörarna genom sitt
djup och sin bärande patos, är clet
för Credo en stor tillfredsställel
se att rnecklela, att cle genom Bir
gittaföreningens välvilliga; försOTg
snart komma att befor{lras till
trycket.
P o 1 e n s a f f ä r e r synas på
sista tiden mycket sysselsätta vå. ra lutherslm landsmän.
Kyrko
herde Beiigtson har nu på: det
kraftiga;ste dementerats a.v repre
sentativa polska protestanter. Så
l unda yttrar sig generalsuperin
tendenten doktor Blau med tydlig
adress :
"Vad svenska resande
tro sig ha iakttagit hos .Dss får
st,å helt och hållet för: d eras eg·en
räkning". Som vi i förra. numret
nämnde, är det särskilt friherrin
nan J osefa Annfelt, smn gentemot
herr B. uppträtt till de pol,ska ka
toEkernas försvar. Men då våra
stora dagliga kulturblad lika ener�
giskt som målmedvetet neka ,oss
katoliker plats till försvar mot
angrepp, ,s om de själva framställt
· mot oss, har Credo till detta mnn
mer fått mottaga en artikel av
friherrinnan Armfelt, som egent
liigen varit avsedd för Stock:holms
Dagblad, Sakrikt och schwung
fnllt måste detta ,1ägancle inlägg
i en aktuell .fråga i hög grad gläc1j,a hel a Credos läsekrets.
1

Våra s t a t s k y r k I i g a u n g
d o 111 s f ö r e 11 i n g a r ha läng·e
sökt efter ett lämpligt . f ö r
b u n d s 111 ä r k e att bäras på
medlemmarnas •,bi·öst.
Nu har
Skövde kyrkliga nngc1mnst'Öreniing gjort ett fynd, smn tycks
ha vunnit den livlig·aste anklang· i
vederbörande kretsar. · Man öns
kar till förbundsmärke ett kors av
samma utseende, s·om de s. k. in
vigningslmrsen ha, som målas på
våra katolska kyrkors väggar till
tecken att de blivit vi:g cla åt Her-
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ren. I FfusamMingsbladet föror
das detta nya märke varmt .av
. DiaJwnistyrelsens sekreterare, som
därvid meddelar, att "Strängnäs'
stifts ungdmnsförhunds styrelse
för sin del bes,1utat l ancera märket
bland' förbundets medlemmar". Vå
ra statskyrkliga landsmän mä fi
ra "Wormsminnet" så ivrigt som
helst. Det hjälper !inte. Den "ka
tolska surdegen" kan dock aldri,g
utrensas. Det gaml' a liiorset finns
kvar under överkalkningen.
Långfredagens morg,on hortryck
tes plötsHgt och oväntat den in
om de vidaste kretsar av vårt folk
beundrade och uppburne politi
kern och fofä::bilidruingsentusiasten
ri r o f e s s o r
K n u t K j e l 1b € r g, Att Creclo särskilt delta
ger ,i {len allmänna s aknaden och
sorgen torde förvåna mången, som
icke kände den egendomliga och
starka sympati, som drog den av
lidne till' viår ·heliga Kyrka. I sin
ungdom hade han varit en entusi
astisk anhängare av 1880-talets
radikiala \ideer. Som sådal:n be
traktades han nog också in å. det
· sista av den stora allmänheten,
som säkert mycket skulle ha; häp
nat, om den fått höra med vilket
varmt intresse han i det enskilda
umgänget kunde tala om rent ka
tolska ting. Särskilt var han gri
pen · av Kyrkans lliturgi och ville
gärna veta. innebörden av de oili,ka
ceremonierna. För de s:vtinska
,kato]ikernas svåra ställning hade
han myckert hjärta; det var hans
liv,lig,a åstundan att å: rtiligionsfri
hetens namn söka f.å bort svenska
lagens värsta bestämmelser mot
vår Kyrka. Också Credos arbete
hetraktad'e han med den största
välvilja och förståe'lse och lovade
kort tid före sitt frånfälle att
offentligen ge uttryck för sina
känslor. Denna egendomliga sy.m
p,ati' var ingalunda någon fJlyldig
stämning. Den bottnade i den
starlrn Jrnnservatism, som trots
allt viI.a<le på djupet av hans vä
sen.
Genom de senare årens
vär1dson::iskakande händelser hade
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också hans blick mer och mer
Öppnats för religionens betydelse
som oumbärlig g1�undval för var
j e ordnad mor.al och social lyclra
och ordning. Med djup smärta och
besv ikelse såg han ·den moderna;
m qslö1kulturens förflackande och
förfulande spår överallt i samti
den, Idassegoismens och materia
lismens brutala triumftåg, som
trampar a.lla ideal under fötterna.
Ej underligt, att hans uppmärk
samhet mer och mer riktades mot
de g amla stig·arna, den grundrnn
rarfo idealismen. Dock - medan
dei sålunda långsamt grydde i
hans själ, bortrycktes han plöts
ligt en solig långfrecfagsmorgon
högt uppe bland de jämtländska
fjällen.
N o r g e s h u v u d s t a d har
nyligen ha.ft besök av en j esulit
präst, pater A. Menzinger, flitig
filosof ,och klar teolog. Inbjuden
av Kristianias Studentersamfund
talade han där inför ett stort au
diitorium om Kyrkans ställning
till protestanternas s. · k. "moderna
teofögi". Sesöket har på sina håll
i det käcka Norge väckt en viss
försk,räckelse, dU!bbelt 'roande för
var och en som h ar förmåntin att
personligen känna den alltid blide
och människovänllige pafor Men
zinger.
Nordisk Ugeblad for
k a t h o l' s k ·e K r i s t n e, som nu
avslutat sitt första kvartal, 1mn
svårligen tillräckligt varmt r e
k -0 m m e n d e r a s för Credos lä
sekrets. Ugebladet, som numera
redigeras av den unge, energ;iske
Bernhard
köpenhamnspr·ästen
Jensen, har i sina sista nummer
bjudit sina Iäsa)re på! en ytterst
intressant
f.ortsättningsartikel �
"De förste Dages och vore Dages
katholske m.rke", översatt av Ni
els Hansen efter kardinal New
ma;n. J ak:ob Olrikl behandlar i
flera kla:rgörande och högst :J:ieak
fansvärda 1uppsatser aktuella poli
tiska och sociala frågor från tin
genomfört theocentrisk synpunkt:

87
"Vad tänker Gud om denna sakf'
Den alltid lika underhållande sog
neprosten ,i Kjöge, F. F'. Maurer,
skildrar under rubriken: "Den be
dende Kirke" små; episoder från en
nyligen
avslutad
utlancl'sresa.
Dessutom märkas poetislm bi
drag av J·oh.annes Fredriksen, en
liten levnadssktildring av den lyck
sahlga Louise .av Marillac av ba
ronessan Rosenörn Lehn, upp
muntrande nyheter från det ka
tolska arbetet i Danmark. Allt
som allt är Ugebladet väl värt det
ansp,råks]ösa prernnmerattions:pri
set, 3 k r ·O n o r i k v a r t a l e t,
och den som är intresserad kan
bekvämt a.bonnera på närmaste
postkontor.
I en nyligen utkommen r u n el
s k r i v e l s e av den 15 septem
ber 1920 uppmanar Benediktus XV
eftertryckl1igt alla Kyrkans bisko
pa1· att uppmuntra de troende "att
dagligen ivrigt läsa framförallt
de heliga evangelierna, · l1iksom
.a.postlagärnirrg·arna och Pauli
b, rev: och däntill bemöda sig att göra
all't detta till siin förblivand:e and
l iga egendom". Säkert är detta
påvliga ord ocksåJ väl lämpat för

Nordens katoliker. Vi ha våra ut
märkta upplagor av Nya Testa
mentet med klargörande anmärk
ningar. Men ännu är det långt
if;rån att vi realiserat det !ideal av
trägen och övertänkt bibelläsning,
som elen helige Fadern i denna
sköna rundskrivelse framställt
som det eftersträvansväi·da.
Vid ett hemlligt konsistorium,
som hölls i Rom den 7 mars, . illt
nämndes s e x n y a k a :r d i n a
l e r, nämligen den apostoliske
nuntien Ragonesi i Madrid, ärke
biskop Benloch y Vivo av Burgos,
ärkebiskop ViclWI y Barraquer av
Tarragona, ,ärkiebislwp Schulte ,av
Philadelphia och ärkebiskop von
Faulhaber av Miinchen-Freising.
För närvarande ä.r karcltinalernas
antal 63; en av det heliga kollegi
ets ärevördigaste medlemmar, kar
dinal Gibbons, ärkebiskop ,av Bal
tim:ore, har a.vlidit strax efter detta
,konsiistorium. För eftervärlden
kommer hans namn särskilt att
minnas i samband med hans klas
siska bok Våra fäders tro, som av
markis Claes Lagergren blivit
översatt ti11 svenska.
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DEN RELIGIÖSA TOLERANSEN
I POLEN FÖRR OCH NU.
Svar till kyrkoherde Valdus Bengtson.
Nedanstående uppsats utgör ett
bemötande av en ti Stockholms
Dagblad .den 27 och 28 j anuari in
förd m1tikel av kyrlwhercle Vaklus
Bengtson ang·ående förföljelsen,
som skul1e utövats il.not protesta11terna i det f o r n a P o 1 e n. Den
na uppsat,s har - av ntrymmes
skiäl - nekats offentliggörande i
"St. D." ,oclh även i ,andra huvud
stadstidningar.
Anmärkas bör att kyrlmher,cle
B :s första uppsats, en red,ogörelse
om de evangeliiskia ,kyrkorna,s svå
ra förtrycki i det n y a P o 1 e n, vil
ken givit upphov fill menin,6sutby
tet mel1an underteclma,d och kyr
koherde11 och stått att läsa i de
flesta lrnvudstadsorgan, på ett ek
latant sått vederlagts av de prote
stantistiska ,supe1,intendenternas,
från Warschau ,och
Bursche's
Bla.u's från Posen, uttalanden in
för den nyligen i Upps,ala. försam
lade konferensen. Det hela redu
ceras till en ,serie stridigheter :inel
lan de oliilrn protestantiska konfes
sionerna i Polen.
I.
Den smn närmare studera,r Po
lens Mstoria kan ej undgå att läg
ga märke till '. elen egendrnmlig.a
lätthet, varmed die mest skilda
folkslag lnmde sammanbo under
den .m äktiga, gamla republikens
hägn, Visserlig,en förekomma även
där slitningar, mest dock av social
art, men en beteckning sådan som
den i ga.m la dokument o fta före
komnnande : "Gente RutJienus'', el
ler "1ithnanus", "natione polonus",
t alar sitt eget språJk. Lj:uder där
icke som en ,Merklang av det forna
stolta "Oivis romanus srnn !" t
Det är tack vare sin sfora tole
rans som det gamla Polen trots allt
lyckades sammanhå,l la så många
olikarta{le element, oclli därför ver
kar det som ett dåligt sk'ämt, när

någon tror si,g· befogad att angripa
P-0len med beskyllning, för intole
rans i hade forntid ,och nutid.
Historiska fakta tala härvidlag·
ett språk mer öv,erty:g·ande än de
mest energiska försä:kringar, och
med stöd av dylika fakta vill un
derteckna·d i största sammandrag
angiva de grunder, iJåi vilka vi po
lacker stödj a . vårt påstående att,
även om enstaka fall av ofördrag
samhet kunna påvisas, och även
om det polska toleransidealet un
der en kortare period av vå,r histo
ria förd:unklat,s, religionsförföljelse
dock varit och är en för Polen
främmande sak. Framställningen
baserar sig ej hl'ott på polslm för
fattares utsago, utan även på S'å' li
tet med Polen sympatiserande v, erk
som t. ex. Friedrich .Sclrnltzes
"Reise eines Lieflänclers von R1ga
nach Warsclian; etc" (Berlin 17951797 och dM1cla tyska diplomaters
ravporter "ResTUme de l'af.f aire des
dissidants" tillskriven Geheime
legationsrådet
von
'Sartorius
Shcwanenfekl ,i vVarsehau) .
Redan i mitten av 1300-talet .fick
det rom:ersk katolslrn P!olen sin för
sta dissenterfråga, då Oasimir den
Store införlivade det grekisk schis
matiska R:ödr:nthenien med Polen.
F:rå,gan löstes då lika snabbt som
enkelt : befolkningen tillförsä:k ra
des fullständig trosfrihet och den
. schisn1atiska konfessionen fro,da.. des ostörd jämsides med den ka
tolska. I slutet av 1500-talet för
enade sig så en stor del av cle gre
kiska trosbekännarne med den
katolska kyrkan och bildade d en
s. k n n i e r a d e katolska försmn
ling-en. med g r e lr i s ,k r i t n s.
Den grekisk-schismatiska kyrkan
fick d ock obehindrat bestå, elhm·n
stridigheter sj älvfallet uppstodo
mellan de hå:cla konfessionerna i
frå1g a om äganderätt till kyrka,
kyrkogods, inkomster o. dyl,
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På 1400-talet ,bö.rjade Huss' läror
spridas i Polen, införda av från
nniver,sitetet i Prag återvändande
studenter. Även förföljda lmssi
ter kommo in i landet. - Så1 bröt
reformationen in, och skaror av
mer eller mindre ''evangeliska"
kristna, vilkas ,å sikter ej överens
stäm'de med de makthavandes i
deras eget 1and, strömmade till Po
len, ,s åv'äl av eget initiativ, som p'å
polska tmsfränders inbjudan .
S"'\nårJigen Jumde någon förföljelse
då förekmnma ,i Fiolen, annars skul
le en dy!ik taktik ej varit möjlig.
Sam1ing, e n att säga, företedde
det lrntolska Polen vid denna tid
punkt en fullständig· provkarta på
alla dMida sekter, och man k.mide
där ,räkna; ämla till 42 o 1 i k a
r e l i g i o n is s a m f u n d !
.Sorgligt nog förde dessa även
med sig alla ,de tvistefr, ön, som
just dia satte Europa i lågor, och
inom kort utbröto ,d'e mest för
bittrade .st.ridi,glieter ej blott mel
lan k atoliker och protestanter,
utan i än högre grad alla protes
tantiska sekter emellan. Blott i a,tt
ffö,döma arianerna voro de alla
ense. Annar,s voro clo1nstolarna
överhopade med klagomål, som de
olika .konfessionernas bekännare
riik tnde mot va.randra.
Vid konung· .Sigisrnund Augusts
död, 1572, vaknade nationen äntli
gen till ,besinning. Enighet måste
skapas! Men man tillgrep ej som
i andm länder radikalmedlet att
till förmån för majoritetens reli
gion, undel'tryclrn aUa andra be
kännelser, utan d e i Warszawa
år 1573 till en s. k. generalfedera,
tion före konungavalet försam�ade
prelaterna j ämte rådsherrarne och
ständerna, .underteelmade ett slags
fördra,g· e'ller traktat, varur j ag ci
terar följande passus :
"Då det i v'å,r Republik förefin
nes rätt mycket skiljaktigheter i
fråga om den kristna ,religionen, så
förbinda vi oss samfällt, vi som äro
cl i s s i d e n t e s i n l' e 1 i g i o
n e (_ av ,olika 1·e1igiös bekännel
se) i eget och i alla de våras namn,
för evärdliga tider, under edlig för-

pliktelse samt vid vå·r tro, heder
och ,samvete, till att iup,p,räitthålla
fred oss emellan och ej (för r,e li
gionens skufl) utgjuta blod; att
fördöma ·egendomskonfiskationer'
varrärande straf.f, fängelse 1och
landsflyfot, och att ej biståi någon
myndig!het uti dylikt förfarande
utan lova i stäHet att i fall någon
e x i s t a c a u ·S a (av denna
anle(bing·, nämI. religionen) ville
utgjuta blod, under 'åberopande an
tingen av någon förordning eller
av ett domstolsutslag, vi alla skola
ii1gripa för att förhindra detta."
Detta f ördrag av iår 1573 är det,
som än i da,g åberopas under namn
av Warschautraktaten, ,ach . med
fog .anses för alla {lissenters· i Po
len "m a g n a Charta".
Detta fördrng, med tillägget
"med förbehMlande av katolska
kyrkans .rättigheter", bekräftades
sedermera av alla följande kon.fe�
derationer, åren 1632, 1648, 1668,
1674, va,rvicl särskilt framhölls att
i kung,sstäderna (d. ,r. ,s . de städer
som ,s<tlO{l,o under regentens omedel
bara j ,urisdiktion) hade icke-kato
Hkerna rätt till utövande av offent
lig gudstj:änst uti de kiyrkor, de
själva uppfört och h i t t i 1 1 s an
vänt därtill. A andra orter skulle
de - för att ej framkalla orolig
heter - hålla sina gudstj änster
privat i hemmen, tillträde till aiUa
äinbeten och värdigheter stod dem
Öppet, ·och de :åtnjöto full lifostäl
lighet med katolikerna.
Hur förlröll det sig då1 med dis
senters ställnii1g vid denna tid
punkt, i ,andra, p r o t e s t a 11 t i s ki a lä11cler1
Jo, i E n g 1 a: n d stadgade en bill
av 1581 (mot katolikerna;), att il.lt
clelancle och mottagande av abso1 ution skulle b etraktas som h ö g
f ö r r ä cl e 1· i. Straffet var häng11 ing-, va11efter de linkven tenne dtogs,
innan livet flytt, hans !hjärta och
inälvor sletos ur kroppen vilken
fyrdelades. Alla . katolska präster
voro biltoge· och ,straffades som
ovan. Åhörandet av mässan
straffades med böter, underlåten
het att bevista anglikansk ,guds-
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tjänst med böter av 20 pd, st. i må
den. Alla papistar måste in-0,m lop
naden, etc. Listan ·på de katolska
pet av tre inånader efter stadgans
martyrer, vilk,as blod fuktade Ty
kmngörande lämna Sverige. Och
bu.rns j·ord, iär förfärande, Och , denna stadg
, a efterlevdes också. År
den s. k. C ,o n v e n t i c 1 e a c t
1624, kort innan han lämnade
av 1664, (mot puritanerna) för
Sverige för -att försvara samvets
bjöd vid strängt straff alla religiö
friheten i Tyskland, lät Gustaf II
sa privata sammankomster, samt
Adolf i enlighet med dess före
följdes, år 1665, av den ännu strän
s·k rifter, avrätta 3 svenskar
gare F i v e .M i l e A c t. Eng
N i c ,o 1 a u s
C a m p a n i u s,
lands framf.art mot Irlands kato
rektor i Enköpings läroverk,
liker vill jag ej ens ingå, på: man
G ö r a n B e h r (Urninus) auryser vid blotta tanken dä.rpå,
ställd
vid kgl. kansliet och
I P .r e .u s s e n tvingades efter
Z a c h a r i a s A n t h e 1 i u s,
1525, prä,sterskapet att "vid förlust
borgmästare i Södertälje, de tren
a v liv och g-0ds predfäa Evange
ne sistnfönnde efter undergång-en
lium rent och oförfalskat utan
ohyg·glig forty,r, för det de i sin
människopåfund". Vallfärder •och
ungdom överg
, ått till k atolicismen.
dyl. förbj,öds vid dödsstraff, klost�
(Rättegån gsprotokollen förvara,s
ren ind,rogos till kronan, kyrkokärl
ännu i Stocklholm). Katolsk g'uds
och kyrkli,ga dyrbarheter konfiske
tjänst fick endast förrättas i de
rades till h-0 vets behov.
främmande legationernas lmpell,
I D a n m a r k förbjöds efter
och först Gustaf III :si toleranse-dikt
1536, katolska andliga vid döds
av år 1781 tillät katolikerna att
straff att beträda riket. Katolfäer
öppet hå,lla gudstjänst. Ännu leva
na berövad•es alla ämbeten, alla p,o
här i Sv•erige per,soner, vilkas
litiska rättig'!heter och frånkändes
mödrar år 1 8 5 8 111,åste g1å i lands
dessutom arvsrätt.
flykt, emedan de omf.attat katoli
Och i S v e ,r i g e slutligen! Bis
cismen. Deras namn ,och a,dresser
kop A 11 g e r m v. n n u s visita
kunde jag uppge !
tionsres-or och bestraffningar m-0t
I P 10 � e n hade d,issidenterna
tredskande katoliker äro ej ,obekan
däremot fritt spelr.um -0ch b egag
ta. Ej heller hans framfart mot
nade sH!; också därav i fullaste
de a,rina kvarvarande birgittiner
mått. Det av de pr-otestantiska så'
systrarna i Vadstena, som vid kyr
väl som schismatiska stormakterna
kioporten, i smällkalla vintern döm
i politiskt syfte sorgfälligt under
des att överösas med 9 ämbar is
hållna "religiösa sambandet" 1�t
kallt vatten, och dessutom hud
nyttjade.s tyvärr alltför ofta av li
flängdes! Men detta .är småisa
katroeni:le polska magnater til l
foer ! Det finnes en förordning· från
egennyttiga · stämplingar mot . de
1617, som heter "Örebro religions
ras k atolska fädernesland. Så se
stadga". Däri förbjudas svenskar
vi ntl först J anusz RadziviH., i
att besöka "papisti,ska" och "jesui
hopp att ,erövra en kungakrona, in
tiska" aka,demier. Den som råder
gå förbund med Karl · Gustafs In·
sin son eller myndling därtill, för
kI·äktarhär; vi se hans halvbror,
visas ur landet; · lians jordagods
Bogi1slaw g:öra gemensam sak med
gånge hans närmaste frände till'';
kurfurstarna av Preussen och lnu- ' Den som på ·eget bevåg besöker dy
iursten av Sac!hsen, andra mindre
lik akademi, han blive biltog· över
högtstående polska dissenters att
hela' Sverig,e (= kan av vem: som
förtiga, Ocih då trwktaten i Oliwa
helst saklöst ' dödas) och hans arv
å,r 1660, garanterad · av Ryssland,
gång-e nästa fränd,e till. Samina
England, Preussen och Darimark,
påföljd · drabbar enva:i; som över
tillf.ör,säkrar icke0lrntolikeina bi
går · till papf.sm.en. Den som in
behåJla.ndet av deras för1itvarande
k-0mnier ·i riket. ocl\. söker utsprida
rättigheter, är det tydligen eJ utan
"papistisk i läht"', straffas n1ed dö- · en tan ke på möjliga efterräknin- ·
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gar. Samtidig.t, och som bevis på'
att det ej var r,eligionsförföljelse,
som föranledde de ovannämndes
och deras anhäng·a.res uppträdan
de, bör p åpelm,s, att den protestan
tiska staden. D a n z i g med• största
patriotism tillbakaslog inkräktar
ne, elrnru . de voro dess trosfränder.

upphävdes p åbudet. (Jfr. Ifonven
tikelplakatet av å'l' 1726 i Sverige,
som ej upphävdes förr än l ångt in
på 1800-talet.)
Vid samma tid infaller även den
av en del protestanter i agitatoriskt
syfte, med förkarlek framdragna
s. k. "blodsdomen i Thorn". Först
och främst hör framhållas - vil
II.
ket ej heller förnekas, av protestan
Först under de sachsiska (tyska) ,
tiska skriftställare - att staden
för ,den polska .åskådningen främ
'Dhorns till större delen lutfuerska
mande regenterna, August II och
befolkning, var beryktad för sin
August III, fia icke�k>atolikerna i
fanatism och sin intolerans. Ka
Polen vidkännas begränsning·ar i
tolikerna hehandlaides där som pa
sin frihet. Polen, försvagat ej ge
rias, uteslötos i stTid med. rikets
nom intolerans, utan genom allt
lagar - från alla ämbeten och
för stor individuell frilhet, ha·r
sysslor ,och förbjödos t. o. m. att of
blivit skiådeplats för Carl XII:s
fentli,gt heg,rav,a siria: döda. Kyr
strider ,mot dess .konung August,
lmr och skolor, bl. a'. Bernhardiner
och dennes bundsförvant, tsar Pe
kyrkan, frånto,g.os dem med våld,
ter I. Denne sistn'ämnde "hdäl
m. m. Särskilt måtte de katolska
pare" börjar med att skövla sin al
processionerna varit protestanter
lierades ,grekisk-unierade under
na en nagel i ögat. Sålunda hade
såtars kyrka i Witebsk ; så beger
de åtskillig·a å,r förut, vid en före
han sig .till Pol9tsk och massakTe
gående pmcession, ställt till ett
rar under . grymmaste tortyr de
upplopp, skingraJt processionen och
polska unierade basilianermunkm:
jagat deltagarne på flykten. Den
na dfastäJdes. När han slutlig.en
gången dömdes de skyldiga till att
1711 dra:ger sig tHlhaka, In�rurfäm
uppföra det ännu i dag ,bestående,
nar han överallt .agenter med upp
väldiga domky.rkotornet i Ohelm
za.
drag att till honom inrappOTtera
alla: · tvistigheter mellan polska
Den 16 jurn. 1724 ä;g,de åny,o en
schisrnatici .och unierade och ar .i procession rum p'å S:t Jaeobs kyr
beta: på schismens utbredning i
lmgård. En av j,esuitkollegiets stu
Polen. ·
' denter, . förpittraid över en p:roteDet är under inflyt1;1,nde av dyli
stantisk å.s·kådaTes JIP'I)förande,
slå,r hatten av . denne. Magistraten
ka erfarenlheter som 1716 konfe
deTationen ,beslutar att följa: de . ingdper, studenten hä;J(tas oclh kas
tas, i strid mot alla la!gar, ,i fäng·f)1- .
protestantiska staternas exempel
se. Ett slagsmM följer oeh påföl
och på:bjuder : dels att alla p å s e
jande da,g stormar Thorns prote
n a r e t i cl u p p f ö r cl a dis
stantiska befolkning· . jesuitkofle
senterk:yrk>or skola rivas, dels att
privat ,gudstjänst med �å,ng och
giet, som undergår fullständi g
, för
ödelse. Hitintills kan ej ,en den
predikan skall förbjudas. Blott le
ivrigaste protestant förneka, att
gationslrnpellen undantog-os.
I
följd av detta förhud var det, som · övergreppen ligga på, lutheraner,
år 172-2 åtskilli,ga p:rotestantiska:
nas sida, 9ch att .en bestraffning
av de skyldig·a var ,ou;ndgänglii!,'.
kyrkor Tevcos och bl. a. en i ett bad�
Emellertid, ingingo de förfördela
hus ,anordnad gudstjänstlokal föi·
de mim kla:gon1å� till l,'egeringen i
stördes. VisseTHgen ske.dde detta
War,schau; en sä:r:�kild domstols-,
efter .f.öTedöme från rent evangec
liska länder ,men ogillades av .des . kommission s.än;d,es 11t och . 9 av
sa, då det tillamp&des i ett katolskt
uppLoppets led;ire, jä,.mte stadens . .. .
borg:i;nästare ,och vic� bow'.rnästa,re . .
land. , Böneskrifter avlätos tDJ
dömµes tiil ,döden. DäTjli.m.te åter-·
konungen ,,oGh några år . senare
1

0
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ställdes den gamla, rättsordning,en
i staden med likaberättigande för
katoliker som protestanter till del
tagande i stadens styrelse, full fri
het för religiösa ceremonier,s och
begravningars offentliga hållande,
återställande av kionfiskerade kyr
kor m. 111. Red an långt innan do
men fallit, sände j esuitkollegiets
rektor en ansökan om nåd för de
anldagade till konungen, 00h äv.ei1
stadens katoliker sände clefinitatio
ner med böneskrifter till domstols
Ännu den 6 de
kommissionen .
cember infunno sig ,stadens katol
ska borgare med hustrur och barn,
samt de katolska adelsfamiljerna
hos donrnrne, och bådo knäböjande
om nåd för borgmästaren. Denne
blev också: benådad. (Se den pr·ot.
paston1 Jacobii's arbete : "Das Thor
ner Blutgericht". Halle 1896.) De
tio andra avrättades däremot med
d en grymhet, som utmärkte forna
tiders rättsskipning i a:lla länder.
- Men h:ur ,grymt än stralffet va
rit, så måste det dock anses för ett
s t r a f f och kan därför ej heller
rubriceras som "religionsförföljel
se" ; ej heller skänka martyrglo
rian åt d em som drabbats därav,
det erkänna även rättänkande pro
testanter. Därför är det ej lovligt
att ]_J å grund av en mot upplopps
anstiftare utfärdad dom, stämpla
ett helt folk som intolerant ocfö re
l igionsförfölj ande.
Konfederationen av år 1733 gj,or
de ett nytt försök att kringskära
dissenters frihet : den tiUförsäkrn
de dem visserligen frecl, personlig
säkerhet till liv och g·o ds, samt lik
ställighet med katolikerna inför
l agen, men herövade dem dock rät
ten att bekläda offenthga ämbeten
och värdigheter, bl. a. domareäm
beten. - (i f:ull analo,g i således med
en viss luthersk kyrkoherde i
Stockiholm, som uttryckligen un
danber sig - anno 1921 - att "se
en jesitit som dmnar,e.") Då emel
lertid en stor del dylika ämbeten
och värdigheter innehades av icke
katol iker, tiilförs:äkrades d em ut
tryckligen- i·ätt att hehålli dessa
på livstid, varefter de blott finge

anförtros åt katoliker. Konstitu
tionen av år 1736 stadfäste detta
och fast,s log dessufom att envar
som vädj ade till främmande rna,kts
mellankomst, skulle anses skyldig
till . högförräderi.
Dissenters protesterade mot des
sa inskränlming·ar och vände sig
till Oliwatraktatens garanter för
att erhålla dessas stöd. Och så fick
man bevittna det sorglusti,ga ,s kå
despelet, att E n g 1 a n cl, vilket
först 1828 uppihävde sina dissenter
l agar, att P r e u s s e n, ,s,o m ännu
så sent
som 1829 låter fängsla
protestantiska p räster vilka ej vil
j a accepterru den lutherskt-calvin
ska unionen, och ckiver tusentals
lutheraner i landsflykt, att R y s s1 a n d, ,som utan ,misskund mördar
de gTekiska umierade, varhelst d e
anträffas, .allva,rligt förhålla P o I e n dess försyndelser mot krist
lig foärlek - emedan d et vill åt
den katolska majoriteten förhehå'l
la rikets ämbeten. Ingen tog mak
ternas religiösa nit på allvar : d e
ras spel var alltför tydligt.
Emellertid hesvaras dissenters
klagomål av riksdagen mect hän
visning till 1736 .års konstitution,
ehuru samtidigt rikets bislmpar er
hålla i uppdrag att till dissenters
förmån revidera en del puwkter.
Men nu avslöjar Ryssland sina pla
ner. Katarina II :s ambassadör,
Repi1in, hotar att, om dissidenter
nas krav ej genast uppfyllas skall'
han "stödja dem med 40,000 man,
som stå vid Polens .gräns". Under
den ry,slm general Goltsch's led
ning bilda, ,siåi dissidentei·na j ämte
en del missnöjda, till vilkas p arti
även biskopen av Krakau, Soltyik:,
hör, en väpnad konf.ederation i
Thorn 1767, samt en andra dylik i
Slufak, ledd av Grahowski. Båda
dessa förena sig i Radom och hota
nu rikets säkerhet. För att fäTe
k,omma inbönleskrig ,s,ammankal
lar kun,g Stanislaus Poniatowski
en urtima riksdag, men samtidi,gt
intränga ryska trupper i W ar
schan, och d å biskop Soltyk, som
nu fått ögonen öppna för faran, i
flammande ordalag manar . till
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motstånd mot Rysslands inbland
ning, fängslas han av· ryssarna
och bortföres till Kaluga jämte
tre andra patrioter. En kommis
sion, bestående a:v M Rysslancli för
skrivna hantlangare, utarbetar un-·
der Repnins ledning, år 1768, en
traktat, som utgör förspelet till
Polens delning·.
Visserligen till
erkännas icke-katolilrnrna åter alla
sina rmider 70 års, tid kring,skurna
rättigiheter, men huvudvikten läg·-·
ges dock på andra politiska bestäm
melser. Polen förbinder sig sålun
da i strid mot patrioternas önskan:·
att e j u p p h ,ä v a l i b e r u m
v e t o, · a t t b i b e lb: åJ l l a v a l
s y S t e 111 e t f Ö l' S i 11 a le U 11g' a r, och att ,e j i n ,g å f ö r
h u n d nr e d n å, g o n a n n a n
m a k t ä n R y s s 1 a n d.
]'ör att strida mot dessa förned
rande vilkior b,iklas fö· 1772 en kon
federation i Bar, ledd av landets
ädlaste söner, och {let är ej dissi
denterna :utan Tyssarna, son1 de
bekämpa. Katarinas agenter där
emot hetsa Polens, schismatiska
m1der-såta.r mot katolikerna. I Hu
man t. · ex. mördas på 3 dagår
1 8, 0 0 0 människor ; katoliker, uni
erade och juclar ; 3 brunnar fyllas
med barnlik, över 300 unierade
präster massaikreras o. s. v. Och
likväl är Polens sista självständiga
hamlling· :före dess definitiva del
ning·, ej någ
, on hat- elleT hämdeakt.
I konstitutionen av den 3 maj
1791, fastslås nämligen de polska
dissenters fullkiomliga likställighet
med katolikerna i både borgerligt
och politiskt avseende. Och så!
snartl eIJ. möjlighet' till. fri vilje
yttring yppar sig, såsom i den av
fuTst CzaTtoryski utarbetade 1815
års l�onstitution för storhertigdö
met Wa1·sciliau, proklamerar Polen,
först bland Europas länder, Firank
rike :undantaget, · fullständig Teli
gionsfi;ihet och, bestämmer dess
utom a'tt det protestantiska präs
terskapet, lutheranei· -såväl 8'0111
reformerta, avlönas av staten.
Under de år, som svunnit seclian
Polens delning·, ha aMa polacker,
katoliker som cli,ssenters suckat

under samma -ok, kämpat för sam-·
ma . 1i1ål : den gemensamma Mo
derns · :å:teruppståndelse. I Preus
sen har -regeringen konfiskerat de
ras kyrlmr och k1ostergods, för
följt språket och religionen, i Ryss
land . likaså och dessutom ha cle
där befintlig·.ru u n i e r a d e under
kasta:ts förföljelser som blott klm
na jämföras med. den första krist
na tidens, trots de högtidliga ut
fästel,serna i delningstrafotaten av'
1793.' T. o. m. ort·odoxa ryssa-r arn
upprörts därav, såsom nu senast
år 1900 vid de i Kroze torterade
ll,nierade _ böndernas proces�, då:
Rysslands _ mest berömda advoka
ter självn+ant - inställde sig son1;
försvwrare för . att i mänsklighe
tens namn protest.era m- ot grymhe
terna. Varför h'.öj-des då ingei1
röst . .från Sverige i den luistliga
kärlekens namn f Och nä:r 1910 de
preussiska skolmästarne lemlästa
de polska barn, som i kraft av sin
l agliga rätt nekade att mottaga re�
ligionsundervisning på, tyska, eller
när vid samma tid ;polska fol'dbru
kares hus nedrev,os och de arma
människorna drevos t. o. m. ur d1e
jordkul-Or de . grävt åt sig -pa sin
eg·en mark, var funnos de svenska
kärleksap.ostlarna dM
I tyskru
riksdagen funnos män, i centern
och i vänsterpartierna, som vå
gade protestera ; men varför te,g·
det neutrala Sverigef Ej heller är
det känt, om den svenska publikei;i.
på någ,ot sätt reaJge, rade, när på
1880-talet
4 0, 0 0 0 p o l a c k e r
. u t a n m i s s I-1 u n d, i 11 o 111
2 4. t i m m a r, drevos rut ur Po
senområdet på Bismarcks, befaU1iing, em�dan. ·de voro ättlingar av
från andra polskru landsdelar in
flyttade personer.
l\'[en mu, hur. ,dj1Upt kän.n a ej alla·,
de . av. Polen förrättade "ogärnin
·ga.rnä". . Ett kungligt ,slott byter
}j,gare och _den ny.a ä,garen, polska
staten, l:åter invtiga: kapellet till sin
konfessions bruk! Det är religions
förföljelse, ehuru saken regleras
genom internationell överenskom
melse. De tyska protestantiska
garnisonerna: i Posen, Bromberg,
1,

Graudenz, drages tiUbaka till sitt
1am1. Polska, kafölska, hu.pl}et - �r·�
sätt� dem och truga garnis,onskyr1for't'ia i' hesiftrib:i,g. : . Det är för
tryck ! Odh slutlri.ge11 1) i a: n e 'r a 'r
cl ,e 11 p Q. l,s . .k: a .. s.,t a0t e 11 i n
f�,;i;l :Q,1, a,;1,. {len p11qtesta11tiska dia
könissaustrulten · i Posen ! - Detta i:i:1·
eiic og·ärning· inför vil:foen ·all· värl
dens ' ,övergrepp fö1;blelrna, t. 6.
�1l;<'lhii· '. :·SQ�ll de1i 1J72 ,av preussi&ka
stit�it . ,��fästäUda .ko�fiskatfo11ei1
·�;, J�11iter1las stMli.g,ru kyrkta XPo
sen,J,vilkenJ :förvandlats till protes
t'a:tltisk, eller iliv det ärevördliga:, av
l�ft'll���il,l• ��o�i\1� :,grtmdade 1wl�
-�K�tj J3råu�sJ:ie'rig, VfJ:_I'S kyr1"a ned11evs, rrehuru: : nästan hela Brauns
bepg·s :befolkning var -katolsk.
. i.Måri· lmri ej und:ga att fråga, si, g
om, den, som forn;rnlerai, sådana an
l�Yag,(;llser 1110f P6Ien,· .fo�re . vet att
T,ysl;:1and" har · en beskicl�ning i
�l'arschau, · som nog, a övervakar
Versailles•tra]datens
uppfyllelse,
och som hittills ej haft anledning
att fogrri.pai Ty ej finnes det väl
någon svensk, som anser den tyske
representanten så: försumlig, .att
hans åligganden behöva utföras
av främmande, frivilliga krafterj
Relig·iöst förtryck:! Var finnes ·

�n.

d�tt'.

' •·

., . · '

.: ,Se · På! · P1olen,. det ny,uppständna,
diet hi ·tusei1
. sår' blödande! · Där. äro
all'ä;' ut:a1i' häri.syil' 'tiil reliigion, lika
berättigade ·och likställda. I Natio110rnas Förbund, bredvid den store
katiolske konstnären P,aderewski
sitter som Polens ombud! en po
lack ,av mosruisk trosbel\!ännelse
1wofessor Sin�on Askenasy. Oc,h i
sh1't�t a,/ jå:irnårii' 1ni\iiad 1nviges ',
högtidli,gt en h1thersl.: teologie fa
kultet vicr lllniversitetet · i War
schau, det katolska, Polens hlivudsta�l· , ,". ·, · n,- ' ' · . ' '
-.
'
•
Se·på Eilglancl, ' där är d.et en katoiiilf, .Iot,i:l Kerr,
foder landets
försvar, och ,en jude, lord- Reading,
som sändes som viice 1konungdill
·
Indien!

1

soni

. �, i ! ;: ,- ; · · .

, �e på·. Ty�k!a.I?-� ! Ännu 1904 r;1-m.gaae , skrattsalviorna genom riks
dag·shui:;et, när cente:rledaren Grö
ber clr{)g 11pp. 'eh 'bil�l �v de orättvi
so,i.·, ' ' de tra)ra�se;rier . i �t�rt o�h
smått, som katolikerna, i vissa tys
ka· lamlsdelai; f'iing.o utstå. N11 äi·
cJet · en. . . ·1pit:tolsk .
p1:J,stm.·
�raun,s, . J:,on-1-. å1; .cher :för ,arhetsmi
nisted:et i Preussen.
· Och Damnarkr Redä,n �-1909 httr
eh)�atolil�, ·. drev�·, Hofätein�Ledre
borg, stått i spetsen för r01g·erin°
g. eu. E1t annan lrntoli, k; excellenseh
Scavenius; · ä1• för niirvaJ.·a.nd'e Dan
marks 11trikesmi:niister.
Överallt tiHerkämrns varje tros
s ari:l'fli.nd' 1;ätti '_att {1tan obehöi;ig· fa
blandnfög ,leda sina troendes an
gelägenheter.
. Men Sv:er�ge 1 ! Där ha, föi' tio år
sedan, mer än s·ekelgamla rättig
heter ,berövats de icke·. statskyrko
tr.ogna medborgarne. Deras and
lige ,underik1astas i o'i\villrättslli,gt
hänseen{le ett främmande präster
slmp som hindrande ställer s,ig
mellan dem och deras hjord! De
troencle förbjudas .att sammansluta
sig i ordnar och kloster, :nien måste
något som ej förekommer
i något annat land - bidraga till
det fräumlande statskyrkopräster
ska,pets underhi',11. Och först förli
det åt· har föTSlag framlagts att
bereda dem :tillfiälle tilil v1sS"a of
f'e11tliga ämbeten i {leras eget fädernesland !
Det är dylika förhållanden som
göra att en svensk ej på allvar k an
�,ppträda som . cle11 religiösa t0Ie
rai1�e1�s ' fö'rkä1npe betraffande
andra nationer, varken a forntid
eller iiutid. Ty överallt möt.es lhan
av· det gamla: argumentet om gran
,
det ocib. bjälken, vilket en för alla
'histna dyr.bar 'bok lägger · i hans
motstånclares mun!
0

:vräsrt, . .

0

J. A r m i:f e l .t ,

f. de P.o mian-HajdukiJemicz .
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llöll -Söndag'en den 6 mars sitt• år'smhte u�
der · mycket livlig anslutning. . Av'de pifi
ningmedel s9m -vid ..K., H . · F :,•s spa!!.kassas
träcla�de i ; likvidation , tillf,öllo , fömeningen
beslöt föreningen enhäHigt att som gåva
till' St; ErikS · !�yrka såsom minne av dess
överste kyrkoherde msgr Rud: Kiesler ÖV1EL
lämna 2.000 Kr\ samt.-,såsorrf . \ g.N1iidp1åt ' fö1·
S,t. J:O�f11sföf�Il·ingens _ unde,rstö,d:s1'on( t aiv
skilj a ti,000 ler� 1.mäer namne( '"Dr l\udolf
K:ieslers Ihinirnsfonct''. P'as'tor·S.' Nordmari.'k
gav därefter -en kort; öv:erblick av de ämnen,
soim j kon:umand!e, föreicurag ®Q,n11Ill:<l att be�
lrnncllas . v/cl ,;ammanko!UlSterna, nämligen
o�ika i111tr,e&.'>aillta siloiltl11ingar '!'.rån cte'n [rn
Lolska nllissi, oinen i SveJJge sedan Joli. III :s
(J.aga,r till ·ooll med elen . m1vararnd1e a·post.
,,ika,riiens Nd. - Säng utförde;;; av hir C.
.Toliannsen. - 'l'ill styl\elise vaJ:cles : past,or
S. Nordmark o'l'dförancle ; hr Fr. K;utsch,
vice ordlf. ; A. Chevet, kassör ; 'l'h. KeH:ner,
sekretera,re, E. Nerundter �dubbmästarie.
I. öhrnber,g supipl. 'l'ill råcl,givancle med\.
valdes hirr H. Overödder o ch G. Furuströmt.
.Tosefäf,esten: kOllllmer att ,- fira,s på .sed
van1i.gt ,sätt med högtid\. mäiS'Sa o. pro-

·"

Coi1cordia Catholicu

a vh öU' allmänt samihaiit\:äcte' tovscta'.Mt
eten . 31 mara, varvid :bl. ' ii.' sty·r•else� : :ocn
rev:i\lionsiberättelser _för:e�'l'q go� ocJ:r, · .s.t,y,1;e�seval för,rättfd�.
_ 1 • . _ -� J \�i ,
I).�vis01·e1;na hadetiHsty1nkt f•}1Ll ocl} ;tp.,<;jt,
sam ansvarslfrihet '.för; den _ avgående sty
·r'ielsen. · Av · ,[r1SIJ:ienätte1sell c''rt.amgi&iP )\itt
f.öreningeris med1emoontal nu : uppg,fir ',ti!H
140; Y1,lrav 2'1 UJlcl{lr :iJ.ret, !ll)'inskDi-'\lln.a., 1.w.s
'l'ill ·- -ordfÖll:ancle omvalr}es Jng. ,lg;, i. /.UIJ!Jll
o cih tm v . .ordf. )ng. , }i.. Lander,· r r ·P�"t
utom valdes is-tyr�lst;l�d8JIll,Ötei: JJI.
mag,. H. Gerri�g, jur. kand. L., Selltnalli,
kanel. A. Öhmbe·t1g .samt fvuarna M. . Blom
och n. Aclams-Ray.. 'l'ilt revi.s:oT-�l' , wlcJctl
�i�p;ne�\ �· . o,i;E;ö\lch,r . pcll. ; grot15Jl;�ncll .
. unc s rom. ·. . . , .,
_
:
, .
, , _ " .. _
Sedan föreningsar\gel,äg,enheterna beb.ainl
laus Ufälerh ö]] · dö\k:torinna'Il B1timentl\al
("Delsbostintan1' ) de· näi;varande ·Ii1ti€1'(,vf.
sor_ •och berättel'set'.. på. ,landsmäl,. ,var!ilfWr
·supe : :s�;rveracle's .
· u , ';

tm

. r.f.

, '.� \ ,

T1•yckfel.

Ett beoklagligt tryckfel ha:r verkat -stö
rande på sarhmct.nhanget i föreg,ående
nummers artikel ·"Jos@Ds og Marias A<:g
_teskab,". De två understa ,riact,e,rna på för
sta spalten av sidan 56 skulle egentligen,

i
i ! ·"J I ,

: ,, )f

stå överst pä· spalten. Om man fö�·e;th::.
ger denna- omställning, iskall all .duriikeI
het försvinna (,lch, ffii\Il _,Jqm ,uw� svå,.riglw:t
förstä a: tikelns , �,,l �ra ?9\\ ,yack:r�, , t �1;1�,��
_1 , ·
samman�. ang. ,
, 1 , ./, ; i ;:·:,:;•
-� • '. L{'.l i:f l i

-. ..., .-;!

.,..
'

;/.;.J ; i
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som e.r 1ntresser6d för Credo och tör dess tra.mfid 1 ; ,ombedjJg
. : /f.· .1- . ·. ' I � 1 , :',.
varmt att stödja tidskritten. Oet sk.1:�r . i _ för:sta: hemd g �n.oll"l qH
prenumerera på. densamma., och ått v :erka.· tör c:li::!ss ,, · , ;;·Jii '.
· u ,. ,,
spridning i vida.ste" ..krets�r.
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Fredag. 6 :e dagen inom påskoktaven.
(Jesu hj ärtas fredag.)
2. Lördag. 7 :e dagen inom påskoktaven.
3, Sönda rr, · ( Vita s öndagen. )
!1, i\Iåndag. ·Maria Bebådelsedag
(fr. 25
·
11.fars) .
5. Tisdag. ·St. Vincentius l!, erreri; Bek.
6. Onsdag. Ferialclag.
7. 'l'orsdag.
8. Fredag.
9. · Lördag.
iO. Söndag . Andra eftei• Påsk.
11. Måndag. St. Leo I. Påve, kyrlrnlärare.
12. . Tisdag . . Feria:ldag.
13. Onsdag. Den Il. Josefs skyddsfest.
i4. 'l'orsdag. St. Jttstinus. · Martyr. ·
15. Fredag. 3 :e dagen inom Jo.sefsoktav.
i6. Lördag. !1 :e clagen inom Josefsoktav.

17. Söndag. Tredje efter 111\sk. (I högm.
St. Josefs skyddsfest.)
18. ,Måndag. 6 :e dagen inom Josefsoktav.
19. Tisdag. 7 :e dagen inom Josefsoktaven.
20. Onsdag. Oktavdag till Josefsdagen.
21. 'l'orsdag. S. Anse!mus. B isk. Kyrko!.
22. li'reclag. St. Soter och Cajus, påvar,
. martyrer.
23. . Lördag . . St. Georg. Martyr.
2!1. Söndag. Fjärde efter ·11åsk.
25. i\Iåndag. St. Marcus. Ap. Evang.
26. 'l'isclag. St. Cletus och ·Marcellinus.
Påvar, martyrer .
21. Onsdag. Ferialdag.
28. Torsdag. St. Paulus a Cruce. Bek.
w. Fredag. SI.. Petrus, martyr.
30. Lördag.
S t. Cat!J arina av Siena,
Jungfru.

En annan form för kyi·kor som redan
under Konstantins tid .kommit till synes
var contralhyggnaclen, som redan unc1e1·
hrdniska tWen och sedan under elen ticligastc kristna tiden med förlcärlek använllcs för grav,k yrkor. IDn sä1'skilcl användn ing fick denna stil i de kristna cl o p k ap · e � l lel'n, ijmptlistei1i1 erna. - Ur (]e,ssa utvecklar sig i ö'Sterlanclet i femte århunclradet d e n b yz a n t i n s k a s t i 1 e n, kän- .
nctoclmad a,v kupolbyggniaden, symbolli,s oramle den kristna andens strävan uppåt
(hjmlavalveL ) . Huvuclbyggnadon, till formen kvadratisk, bildar under kupolen centrafäyggnaden, omgi-vna av minclr, e: smårum under mindre lrnpolei·.
Seclerme\:a
utvecklas som grundform · cl e t g r e k is k a k o r s e t mecl fyra lika länga armar.
Bland de härli-gaiste skapelser i donna stil
är S o f i a m o s k e n i K o ns ta n t i n op e 1 (BJ'Zanz) samt M a r k u s k y r k a n i
V •e n o d i ,g och S a n V',i t a 1 e i R a v e n,n a. På Grund,,alen av elen romersk.- kri'Stna basilikan uppstod i Västerlandet d e n
r o m a n s k a s t i 1 e n, bekant uncler naml!let ,t' ll!lll(Vib å g e s1 t li ll, ic1å dem uteslut.an'cle
b etjänar is ig av 'rundbågen. Den återgår
till basilikans grundform, men liar· i stäl11et för de.l .mata, liilllierr,taiket v a ,L v e t. P.elama ä110 , fötirnndna genom . ar)rnclb\1Jgar.
Tornet, SO!Il saknades lj'os basJlikari eller
där defiftfr12M6im, , �t6tt'-ffoståerit1e; är tl den
romanska .stilen· Jörbunclet m e d . kyrkan
och till antalet \,aniigeri 't1r å , ellet; . fy'ra ·�;
cl äl'til l kommer i de större· roma'hska temp·- l en även lmpo1'byggnaden över l ångskeppcl.s ocill s-i'rlos�rnpp:cns 1vorsnling. Band µe .
märkligaste roma:nska l(yrkiörna niå. ·n�mnas rlumoma i M a i n z och" ,V o r m s, · 1 ·

;L u n ct;
No1·cMn
:d o m k y r k ,o •r n a
R ·i b e mih V :i b o r g.
Den 'k.rils:tllilgt ,german&1rn ,anden skapar
s·n:art åt sig ett �lllFeilies -rnytt Gudshus i
en sj älw,tläm'cfäg stim, som "i ,ImMa dem go
1li1slrn, som. �'iss1eD]ilg'e111 fr.amlgMt rn· den
mman:sui!a 1och förutsätter den:samima
men 's,lmpar helt rny·a. for'mer. Silll hög,a
,k,onrstnänllig.a beLycfdlse .lrn.r den därige
nlom aitt den. �åter ma.terien fö1'.svinna, så
,att .säga förantri:igar cloosaimnrn o c,h i sl:m
sbrärvan uppåt j ust ru tt.1')'dter krJ.srt.en.d o�
me,ns �,äjs,en unde,r dle·t den romun.slm ..sti"
,},en verkade gteillloun 1Sin tyng(f, sli tt at:hniw
mih mlalj esitlät,
Gribi!rnn sJm.raktar1iseras
1gen1om cllen, sbrärngit. genomförda sip,e,tsb åc
gen, sina va:lvlrnns.truktioner och sträv�
pelUane, - för1härS1kaooet av de ve.r1Jilml1a
fände.rna. - v,ackr-ac'l't ko1m mle1t· g,otli'lrnn. tiN
uttrycik li, tio.rnl)yggnarten1, metJ, slina gono.m
brutna pyramider,, hj ä�nIBJr o ch il�m·s
il)i1omlmo,r . Vat1 1gruntlforme1n b etr<äffar så
l:fä:re'hålner gotlilren · d en romanska, ruUtså
,IGo,rsformlen,. .. , Ko.ret ,ut,lidlgias dock o ch
ollJiElives1 mled ka1pell ellil1er en s. k. omgåTug
(I'. v. s. •el!l· förfärngmUng av ,s1c!Joiskeppen siom
l�omlma altt ans.lutia högikoret. KänITT1�1teck
nalllCl.e för gotliken äro viclar-e d'e hög·a
fönstren s,om genom �ina glasmålninga t'
!(liä,m\pa, .-die t, sllmr,pa ll!agsljuset .oDh. ,ov,i,J, 1l,01i1ig1e:d ·.sJi!1l1iiit]a �åtk'l uppanärksa.ö1hr,t,elll
fäclais l t,illl , n1efä\l,punM,en d �"i',i'kan; : l{or e t
nll�cu, -�!�,t:, a/ltra -,h�.Jlliigaiste. ,·, . .
Ta/trlika äro mlilnITTena av elen mclle,lt, i'lla
,g,o,ti,lc'eni:: '. Mest .bekant wr· väl elen li,,'irl'i131a
clömcin ,i, Kö1n. V.icla11e ,lmtecl,r alen i S ttwssL
bllll',!l", Liebfraue;n i 'l'rier o. i Mi.inchen.
,En sta.,1 ·sq11,l'ii 1J�varrut cl1eu1 go tiska präge,ln
tir Hoth enrJ1i11g . alll· cl'e1· 'l'a·ubcr I 'l'�·,s·k land.

Linkoln B loms Boktryckeri , Stockholm 1921.
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Söndag. (Bönsöndagen.) FeJl}te efter
pilsk. - St. Filippus och Ja:Irnbus
apost. ·
Måndag. (Böndag.) St. Athanasius,
Biskop, Kyrkolärirre.
Tisdag·. (Böndag.) ' Kiorsmässa. ·
Onsdag. (Böndag.) St. Monica:. Änka.
Torsdag. Kristi Himmelsfäi•dsdiig.
F redag. st. Johannes ante portam
,latina,m. (Jesu hj ärtas f,redag.)
Lördag. St. Sta:n islaus. B iskop. Mart.
Söndagen inom Himmelsfärdsoktavei1,
Måndag. St. Gregorius Naz. . Bisk.
Ky· l'kolär. ·
Tisdag. St.1 Antonhis. Bisk. B,ekännare.
Onsdag. St. iBidor Ag-r.i cola. Belc
Tol'Sdag. Oktav av Krjs,ti Himmelsf. dag.
Fr.eda,g. Ferialda:g .
Lörd,tg. Vigj!dag till pingstdagen.
Pingstdagen.
Annam:lag Ping-.;t.
Tisd1ag. 3 : dje dagen inom Pingst
oktaven.

18. Onsdag. 4 : de dagen inom Pingst,.
pktaven.
(Kvatemberfästedag
St.
·
'
I
Erik.)
19. 'l'orsdag. Femte dagen inom ·Pingst.:.'
oktav, en.
20. Fr'edagj. 6 : te dag;en lnom Pingst
oktaven. (Kvätemberfastedag.)
21. Lördag. Kvatemberfastedag.
22. Söndag; l<'örsta efter Pingst. Tr,efaldighetssöndagen.
23. Måndag. Feriaidag.
24. Tisdag. Ferialdag-.
25. Onsdag. St. Gregorius I. Påve. Bek.
26. Torsdag. Kristi Lekamens fest.
27. Fredag inom oktaven av- Kristi L,ek.
fest.
28. Lördag· inom oktaven av Kristi Lek.
fest.
29. /Söndag inoni oktaven av Kristi Lek.
fest. (I :h ögm. Kristi Lelmm. fest).
30. i\fändag ino·m oktaven av Kristi Lek.
fest.
31. Tisdag inom oktaven av· Kristi Lek.
fest.

H e l g a L e 1, ,a m e n s -G .il l e. · Rosen
� kransandal,t med lw11t predikan f:redagen
- den 1 Itpril och den 6 maj i St. Erik,s
kyrka kl. ½8 e. m.

-Kommunionmening : April. Den ryska
kyrkans återförenande med moderky·rkan.
. Maj . Våfä katolska_ mödrair under den
hel. rnode.rns• Marias särskilda�beskydd.

2.
3.
4.
5.
-6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

s :t Josefsförening·en.
Föreningen firar sin högtidsfest på tredj e ,söndagen efte'r påsk den 17 .April
S : t Josefs Skyddsfest. Feste.rii tlörjar med högtidlig högmässa i S : t Eriks
,kyrk� kl,. 11 f: m. Fö1·.enlngs1nedlemmarna samlas· · ·å kyrkans· gärd en kvarts timme
före gudstj,äilstens början för att under föreningsfana:n i processi-on intåga I kyr:
' Ornn. Kl. 6 e. m. hålles högtidlig aftonsång. · Därefter samlas mBdlemmarna i
fö11eJ1ingslokalim till :festsammanträde med! supe.

God gäming,

Vilken familj vill öve,v sommar.® i sitt ,hem . upptaga en präktig 14-åi;s Wdener
pojke, som nödvändigt äter behöver en tids vistelse i Sverige. Hänvändelse kan
· ·ske till Pastor S. Nordmark, Götgatan 46. St. tel. Södier 81.

CREDOS FEST,

som äger rum å Grand Hotell söndagen den 10 april med bör
jan kl. 7.30 e. m. precis, måste omfattas av allas intresse.
Programmet upptager . bl. a. sång·, musiik recitati01� och pläs
tisk dans. Följande framstående konstnärer hava benäget foyat
medve:rka :
M :lle_ Radisse, fröken Jessie TVessel, fröken Elna Warden;
fröken Hedvig N ottebom oC'h elever från fröken Behles . dansinstitut, .fröken Elna Bodin; fru Tollie Z_ellman samt konsertmä�
- tare Gi.o vanni Turicchia och_ operasångaren Nils Bvanfeldt. :
1

I.--

Biljetter a kr. 10 :-:.,--,__ 7:- och 5 : - hos Grand Hotells portier.

_J.

\

\ ! .. \ \

I:

f\.-B. Df\Vib f\NDL� SEN & CoMP.
KGL. HOf JlJV.E:LcRF\RE"
4 fRE"DSGF\TF\N

RIK5 43 10

/\LLM, 71 87

Pärmar till Credo.
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Pärm;r till Credos fö�sta årgång i grå
cloth . 'och ' i övrigt' samma . utstyrsel si>m
Credos omslag kunna erhållas till ett pri�
av 2 kr. (Pärm och inbindning 4 kr.)
genom . Credos .Expedition, Biblioteksgatan
29, eller · direkt 'från·.· , - .· , :
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Fra'm kialJ ar,
Kopierar,
Forstorb.r.

Ivar öhrnbergs Bokbinderi;

Stockholm.

Observatorieg. 4 ·

Bok!}yhet

I_

Genom katolska prästerskapet i Stock,
holm, Göteborg,' Malmö, Norrköping och
Gävle samt vaktmästaren i n:r 24 N . .Smed,
jegata,n, Stocklwlm, ,kän erhållas

· I�tro�isati�nen•

••

•

<

-

,J

'

I

,

\

av Jesri ' allraheligaste hjärta i hemmen
genom familjernas högtidliga invigning
åt ·
·
detta gudomliga hjärta av
.
!

Pater J oa'.chim 'SS. C. C.

· Pris I kr.

.

•

.,.

.

.

. .

.

"

Hos Vaktmästatf'.n vid S:ta Eugehia Kyr•
, ••
, ·'
'::
,
.,
: . ' _ I.,
. ,ka, Norra ,Smedjegatan 24, Sfockholm,
• finnes tlll · salu .ett a�taJ exemplar av

,Thomas a Kempis . .

1 _,

_. Kristi efterföljelse
·,

Från grundtexten översatt av

, , O. j. .V.,E.R,ICSSON.
Obs.I Nedsatt pl:is Kr, 5:-:
Passa tillfä1let I · Endast ett fåtal ex. kvar.

Linkoln Bloms BoktT. A.-B., Stooklholm 1921.

